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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa objetiva analisar como o colunismo social serve de instrumento de 

consagração de elites. Parte-se do princípio de que o colunismo social é ferramenta 

legítima dos grupos sociais que ocupam postos estratégicos na sociedade. Inclusive o 

ofício origina da demanda de ratificação de posições das “grandes famílias” tradicionais 

norte-americanas que perdiam poder e espaço de prestígio para os novos ricos que 

emergiram do pós Guerra Civil. Nota-se desde o surgimento do ofício o atrelamento 

direto entre estes dois grupos, o colunismo constituindo-se como uma ferramenta a mais 

dentro das estratégias de consagração dos indivíduos concentrados nos núcleos sociais de 

poder. Para dar conta do problema, a pesquisa foi subdivida em três momentos. O 

primeiro teve por objetivo evidenciar os modos de consagração ancorando-se nos 

caminhos percorridos por determinados indivíduos e grupos, as estratégias adotadas 

(articulação política, associações a grupos de poder, militâncias política, sessões 

elogiosas, cerimônias de congregação, etc.) e os recursos sociais adquiridos durante os 

percursos de socialização nas diferentes esferas sociais (familiar, escolar, universitária, 

profissional, etc.), além de trazer a lume as circunstâncias sócio-históricas e geográficas 

que possibilitaram que tais indivíduos e grupos chegassem às esferas de poder. O segundo 

momento teve por finalidade apresentar as demandas sociais e condições sócio-históricas 

que permitiram o surgimento do ofício de colunista social. Expõe também como o ofício 

foi notado como fonte lucrativa pelas empresas de comunicação, permitindo a 

consolidação das posições dos colunistas sociais e ampliação seus espaços nos jornais. 

Além de mostrar as tentativas de estabelecimento das fronteiras do ofício, das demandas 

por definição, por organização e controle, por ser tido como subárea da profissão de 

jornalismo, um ofício pouco interpretado e minimamente reconhecido. O terceiro se 

propôs a elucidar como os colunistas sociais que compõem o ofício em Sergipe lançam 

estratégias, desenvolvem habilidades e acumulam recursos sociais objetivando a 

consagração social. Assim, são explicitadas a composição e as características dos 

colunistas sociais sergipanos, são apresentados a rotina de trabalhos, as habilidades 

desenvolvidas, os códigos compartilhados pelos atuantes no ofício, também o que 

consomem, como constroem suas agendas de contados, entre outros aspectos. O objetivo 

central é realizar o levantamento de informações biográficas (origem social, ocupações 

dos pais, percurso escolar, trajetórias universitária e profissional, viagens, inserções em 

distintas esferas, matrimônio, gostos e estilos de vida, entre outros) a fim de desvelar 

como acumulam recursos, lançam estratégias, desenvolvem habilidades tanto para a auto-

consagração quanto a consagração dos indivíduos e grupos dirigentes. Esta parte ainda 

traz um relato das observações anotadas no diário de campo contando o que extraí de 

informações para fornecer respostas completas à pesquisa. O universo empírico 

considerado é composto por 6 colunistas sociais atuantes nos jornais Correio de Sergipe, 

Jornal da Cidade e Cinform. A pesquisa permitiu mostrar que os colunistas consagram 

através do desenvolvimento de certas habilidades, a exemplo interacional, da criação de 

estratégias, tais como a do marketing pessoal, da mobilização dos repertórios de ações, 

do léxico adjetivado em função da criação das “boas imagens”, constituindo-se peça 

importante das engrenagens e estruturas de poder.   

 

 

 

Palavras-Chave: colunismo social; consagração social; poder e prestígio; elites. 



 

 
   

ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze how the social columnism serving elites of consecration 

instrument. It starts from the principle that social columnism is legitimate tool of social 

groups occupying strategic positions in society. Including the craft originates from 

positions of ratification demand of "great families" US traditional who lost power and 

prestige space for the new rich who emerged from the post Civil War. It is noted from the 

office of the emergence direct linkage between these two groups, the columnism 

establishing itself as one more tool in the consecration strategies of individuals 

concentrated in the social centers of power. To cope with the problem, the research was 

subdivided into three stages. The first aimed to highlight the consecration modes 

anchoring to the paths taken by certain individuals and groups, the strategies adopted 

(political coordination, the associations of power groups, political militancy, 

complimentary sessions congregation ceremonies, etc.) and social resources acquired 

during the socialization paths in different social spheres (family, school, college, 

professional, etc.), and bring to light the socio-historical and geographical circumstances 

that made it possible for such individuals and groups came to power spheres. The second 

phase aims to present social demands and socio-historical conditions that allowed the 

emergence of the craft of social columnist. It also exposes how the craft was noted as 

lucrative source for media companies, allowing the consolidation of the positions of 

gossip columnists and expanding their spaces in the newspapers. Besides showing 

attempts to establish the office of borders, demands by definition, for organization and 

control, to be seen as subarea of the journalism profession, rather interpreted craft and 

minimally recognized. The third set out to elucidate how the gossip columnists who make 

up the craft in Sergipe launch strategies, develop skills and accumulate social resources 

aimed at social consecration. So are explained the composition and characteristics of 

Sergipe gossip columnists are presented the routine work, the skills developed, the codes 

shared by working in the office, also they consume, how they build their numbered 

schedules, among other aspects. The main objective is to carry out the survey of 

biographical information (social origin, parents' occupations, educational background, 

college and professional careers, travel, inserts in different spheres, marriage, tastes and 

lifestyles, etc.) in order to reveal how accumulate resources, launch strategies, develop 

skills for both self-consecration as the consecration of individuals and groups leaders. 

This part also contains an account of the observations noted in the field of daily counting 

to extract information to provide complete responses to the survey. The empirical 

universe considered consists of 6 active social columnists in newspapers Sergipe Mail, 

Journal of the City and Cinform. The research allowed to show that the columnists 

consecrated by developing certain skills, such interactional, creating strategies such as 

the marketing staff, mobilizing action repertoires, the lexicon adjective due to the creation 

of "good pictures", becoming important piece of gears and power structures. 

 

 

 

 

 

Keywords: social columnism; social consecration; power and prestige; elites. 

 
 

 



 

 
   

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1. The Social Register..........................................................................................43 

 

Figura 2. Cafe Society Downtown, em Greenwich Village, 1945....................................44 

Figura 3.The wedding guests were a mix of the New York and Philadelphia Social 

Register families with Miss Porter's debs and Yale's Skull and Bones..............................45 

Figura 4.  Jacinto de Thormes, “As Dez Mais” – Os Melhores do Ano............................48  

Figura 5. Jornal Diário Carioca......................................................................................48 

Figura 6. “O beijo de Mangabeira” – O Globo, em 1946. Imagem flagrada por Ibrahim 

Sued no colunismo social.................................................................................................49  

Figura 7.  Ibrahim Sued em cumprimento a Rainha Elizabeth II.....................................50 

Figura 8. Ibrahim Sued ao lado de Getúlio Vargas durante matéria para o jornal O 

Globo...............................................................................................................................51  

Figura 9. Ibrahim Sued ao lado de Eurico Gaspar Dutra e Café Filho em 

cerimônia.........................................................................................................................51 

Figura 10. Ibrahim Sued e Juscelino Kubitschek durante a gravação do seu programa na 

Globo...............................................................................................................................51  

Figura 11. Jornal Diário do Amazonas............................................................................52 

Figura 12. Jornal O Paraná............................................................................................53 

Figura 13. Jornal A Cruzada, em janeiro de 1967............................................................55  

Figura 14. Jornal A Cruzada............................................................................................55  

Figura 15. Jornal A Cruzada............................................................................................56  

Figura16. Jornal da Cidade............................................................................................57 

Figura 17. Colunista social sergipano ER, ao lado da cantora Luiza Posse durante 

gravação na Jovem Pan, em São Paulo. ...........................................................................92  

Figura 18. Colunista social sergipana TB ao centro, acompanhada do empresário 

fundador do Pré-Caju, à esquerda, e do ex-governador e empresário, Albano Franco, à 

direita, em jantar informal................................................................................................92  

Figura 19. Colunista Social TB ao lado do atual governador do Estado de Sergipe, 

Jackson Barreto, em festa de casamento de família de empresários e políticos da 

capital...............................................................................................................................93  

Figura 20. Colunista social DS apresentando objetos de consumo..................................93 

Figura 21. Coluna Social do Jornal da Cidade................................................................95   

Figura 22. Jornal Correio de Sergipe. .............................................................................96 



 

 
   

SUMÁRIO 
 

 

APRESENTAÇÃO........................................................................................................10 
 

1. Objeto de Estudo e Problema de Análise..............................................................11 

2. Encaminhamentos da Pesquisa............................................................................15 

3. Organização da Dissertação.................................................................................17  

 

CAPÍTULO 1: MODOS DE CONSAGRAÇÃO SOCIAL.........................................20 

 

1.1. Grandes Famílias Brasileiras: Quando as Alianças tornam-se Ferramentas de 

Consagração Social..............................................................................................20 

1.2. Trajetórias Sociais, Reconversão, Consagração de Grandes Famílias Sergipanas…24    

1.2.1. O Caso da Família Franco..................................................................................25  

1.2.2. O Caso da Família Rollemberg..........................................................................29 

1.2.3. Os Déda Chagas: A Militância Política como Instrumento de Consagração 

Social...........................................................................................................................33 

 

1.3.  Quando as Sessões Elogiosas servem de Instrumento de Consagração Social.........37 

 

CAPÍTULO 2: DIMENSÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO COLUNISMO SOCIAL: 

DEMANDAS SOCIAIS DE SURGIMENTO DO OFÍCIO E TENTATIVA DE 

DEFINIÇÃO..................................................................................................................41 

 

2.1. Surgimento do Ofício de Colunista Social: Uma Demanda das Famílias Tradicionais 

Norte-Americanas............................................................................................................41 

2.2. Bases Sócio-históricas da Consolidação do Colunismo Social Brasileiro................46 

2.3. Inserção do Colunismo Social nos Impressos Sergipanos .........................................54 

2.4. Afinal, o que é Ofício do Colunista Social? Demanda por Definição e 

Regularização..................................................................................................................58 

 

CAPÍTULO 3: COLUNISMO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

CONSAGRAÇÃO: IMERSÃO, COMPOSIÇÃO SOCIAL, HABILIDADES E 

ESTRATÉGIAS.............................................................................................................64 

3.1. Imersão, Observações e Experiência com Contato no Campo...................................65 

3.2. Composição Social dos Colunistas Sociais ......................................................................73 

3.3. Habilidade Interacional como Requisito de Seleção..................................................78 



 

 
   

3.3.1. Habilidade de Reprodutor de Hábitos.........................................................81 

3.3.2. O Feeling como Habilidade........................................................................82 

 

3.4.  Relações de Amizade e a Indicação como Estratégia de Inserção nos Grupos            

Dirigentes.............................................................................................................83 

3.4.1. Os Vínculos como Estratégia de Manutenção no Ofício..............................83 

            3.4.2.  O Network como Estratégia de Auto-Consagração....................................85 

 

3.5.  O Marketing Pessoal como Estratégia de Consagração............................................86 

3.5.1. O Marketing Pessoal: Auto-Consagração, Esquemas de Ações e Função das 

Qualidades...........................................................................................................87 

3.5.2. Prática Fotográfica como Estratégia de Consagração ................................90 

3.5.3. Consagração no Colunismo Social Impresso..............................................94 

 

CONCLUSÃO................................................................................................................98 

REFERÊNCIAS...........................................................................................................105 

APÊNDICE I- ROTEIRO DA ENTREVISTA..........................................................109 

ANEXO I: CONTEÚDO DE COLUNISMO SOCIAL.............................................111 

ANEXO II: TABELA DE PREÇO DE INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO 

CADERNO DE COLUNISMO SOCIAL DO JORNAL DA 

CIDADE........................................................................................................................112



 

10 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Os dados mais recentes apresentados pelos estudos centrados na temática das 

elites1 permitem perceber como estão se dando as atuais batalhas travadas entre grupos 

sociais objetivando a ocupação de posições estratégicas na sociedade, mais exatamente, 

as que conferem poder e prestígio social, as que garantem controle, domínio. Em cada 

transformação ocorrida tanto em dimensões sociais estritas, como no interior de uma 

determinada sociedade, quanto em dimensões sociais estendidas, é demandado um 

conjunto de outras ações, novos recursos, habilidades, estratégias, quer seja em função da 

manutenção da posição de poder, quer seja intencionando a ascensão, a consagração 

social. Tais estratégias envolvem esquemas e combinações de recursos sociais extraídos 

nas mais diversas esferas da sociedade, por exemplo: origem familiar, acumulação de 

títulos acadêmicos, enlaces matrimoniais com indivíduos pertencentes aos grupos 

dirigentes, estabelecimento e ampliação de redes de amizade, inserção e militância na 

esfera política, acumulação de diferentes postos, entre outras.  

É válido notar nestas estratégias que há formas distintas de alcançar as posições 

dominantes, há trajetos os mais diferenciados buscados em torno deste objetivo. 

Consagram-se os indivíduos que sabem fazer o bom uso dos recursos sociais acumulados, 

àqueles mais criativos no lançamento de estratégias tanto para ascensão quanto de 

manutenção ou perpetuação do poder, ou seja, os mais versáteis, os que conseguem 

resistir às intempéries sociais. Para isso, no entanto, determinados grupos, visando a 

consagração, contam com o reforço de algumas instâncias com funcionalidades e lógicas 

muito específicas, a exemplo do colunismo social, um ofício legítimo a serviço de grupos 

dirigentes.  

O colunismo social, que foi originado a partir da demanda de reafirmar posições 

das “grandes famílias” tradicionais norte-americanas do início do século XX, que 

receavam perder prestígio e poder para os “novos ricos” que emergiram no pós Guerra 

Civil, ocupa-se no relato de informações e acontecimentos que envolvem grupos 

                                                           
1 Tratam-se de estudos brasileiros e os realizados em países com tradição de pesquisas desenvolvidas em 

torno desta temática, como é o caso da França. No Brasil, podemos citar como exemplo a pesquisa de Odaci 

Luiz Coradini, Titulação Escolar, Condição de “Elite” e Posição Social, publicada na Revista Brasileira de 

Educação, v. 15 n. 43, jan./abr., em 2010. No caso de estudos sobre elites na França, citamos como exemplo 

o trabalho de Monique Saint Martin, intitulado Da Reprodução às Recomposições das Elites: As Elites 

Administrativas, Econômicas e Políticas na França, publicado em Tomo– Dossiê Sociologia do Poder e das 

Elites, ano X, n. 13, jul/dez, em 2008.  
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dirigentes, mais especificamente, as cerimônias (casamentos, batizados, aniversários, 

etc.), os gostos e estilos de vida destes grupos. As primeiras experiências do ofício, a 

exemplo do The Social Register Association, (uma lista constituída inicialmente por 881 

famílias norte-americanas consideradas “as mais importantes” de suas épocas, e que 

depois passou a ser composta “pelos melhores indivíduos”, os socialmente eleitos), a lista 

dos Patriarcas (uma comissão formada por 25 homens tidos como os mais legítimos e que 

deveriam organizar a sociedade), depois denominada como gossip columns, e no Brasil 

já denominada colunismo social, trazendo também a Lista das Dez Mais do Ano 

(composta pelas mulheres eleitas como a “Mais Elegantes do Ano”), em Sergipe, com A 

Lista das Dez Mais Elegantes de Sergipe (composta principalmente pelas esposas dos 

principais políticos, médicos, advogados e empresários sergipanos), entre outros casos, 

lançaram-se objetivando evidenciar estes grupos se utilizando de um relato adjetivado, 

levantando qualidades e esquemas de distinção social.  

Como projeto lucrativo e resultado da conjugação de esforços dos interessados no 

ofício, sobretudo dos donos dos jornais, dos grupos evidenciados e dos colunistas, aos 

poucos as colunas sociais não só ampliaram como tornaram-se espaços cativos nos 

jornais. Nestas plataformas de informação, os colunistas ratificam posições, lançam 

“novos ricos”, constroem imagens, e o mais importante para esta pesquisa, consagram 

indivíduos e grupos dirigentes. Com isso em mente, a interrogação primordial desta 

pesquisa é suscitada: Como o colunismo social serve de instrumento de consagração de 

elites? A ideia é mostrar esquemas de ações utilizados pelos colunistas sociais sergipanos 

visando a consagração de indivíduos e grupos dirigentes.  

 

 

1. Objeto de Estudo e Problema de Análise 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar como o colunismo social serve de 

instrumento de consagração de elites2. Trata-se de evidenciar quais são as habilidades, os 

recursos sociais, as estratégias e os esquemas de ação mobilizados pelos colunistas de 

Sergipe em torno desse propósito. Isso porque, como foi dito anteriormente, o ofício surge 

a partir da demanda das tradicionais famílias norte-americanas com o intuito de fornecer 

solidez à iminente fragilização de suas posições de poder frente aos “novos ricos” que 

                                                           
2 Vale informar que nesta pesquisa os termos “elites” e “grupos dirigentes” possuem significados similares, 

e referem-se aos agentes sociais que ocupam posições dominantes na sociedade.     
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emergiram no contexto histórico do pós Guerra Civil do início do século XX. Ou seja, o 

ofício foi originado e consolidado entre grupos dirigentes. 

 A conquista das páginas nos jornais e demais mídias impressas se deram pelo 

intercâmbio de interesses, sobretudo dos empresários donos dos jornais pelo colunismo 

ser tido como fonte lucrativa (por isso a construção das notícias em seções separadas, 

especializadas, geralmente em cadernos, tratando de pluralizadas notícias relacionadas ao 

universo dos grupos dirigentes somadas aos informes publicitários, entre outras), dos 

grupos de poder (exaltados a partir das ferramentas textuais e imagéticas que o colunismo 

contempla, manuseadas pelos colunistas sociais com fins de consagração social), e do 

próprio colunista que intenciona manter, ascender e ampliar não só seus espaços nos 

jornais, nas plataformas de comunicação, como também seu prestígio e a própria 

consagração. 

 Esta pesquisa parte do pressuposto de que os grupos sociais lançam mão de 

estratégias, fazem uso das habilidades, mobilizam o conjunto de recursos sociais 

adquiridos durante os processos de socialização, de esquemas de ações para consagração 

social. Assim, são colocadas em xeque as combinações dos recursos adquiridos na origem 

social, na esfera escolar, no percurso universitário, em instâncias políticas, em 

militâncias, entre outras. Para esta finalidade, valem-se ainda de redes de relacionamento, 

dos enlaces matrimoniais, de apadrinhamento político, de viagens, em suma, como 

observa-se, são diversas as formas adotadas para inserção, manutenção de posição, 

reprodução do poder; são distintas as formas buscadas para consagração, para alcançar as 

esferas de domínio e de controle social (CORADINI, 2001; LOVE & BARICKMAN, 

2006; NOGUEIRA, 2002; CANÊDO, 2013).  

Os grupos mais versáteis são os que conseguem resistir às intempéries do tempo, 

são os que sabem fazer melhor uso dos recursos, os que conseguem tirar melhor proveito 

das combinações e reconversões de recursos, os que conseguem ocupar posições distintas 

nas esferas sociais que compõe o todo social. Isso justifica, por exemplo, a ação dos 

indivíduos e grupos dirigentes consagrados ocupando simultaneamente cargos como 

empresários, políticos, líderes religiosos, etc. Além disso, vale dizer que a corrida pela 

ocupação dos espaços de maior poder e prestígio na sociedade fazem com que os 

confrontos sejam levados a disputas, principalmente, pelos critérios de pertencimento, 

critérios estes que legitimam determinados agentes. Importa notar que o colunismo social 

funciona como parte integrante destes esquemas. Foi originado e fincou suas raízes nos 

círculos do poder. É acionado por estes grupos para diversas finalidades, e a central é a 
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consolidação e consagração pela criação das imagens, especificamente, das “boas 

imagens”.  

 Vale dizer que o colunismo social é designado como ofício e não uma profissão 

porque não há cursos universitários ou especializações com programas disciplinares que 

preparem os indivíduos para ocuparem tais posições. O ofício se propõe à imersão 

imediata na prática, no treinamento feito in loco, com atividades realizadas nos ambientes 

de mercado. Na profissão, pelo contrário, a aproximação é iniciada em ambientes de sala 

de aula, lugares relativamente distantes do próprio lugar de atuação. Nos ambientes de 

sala de aula não são trabalhados apenas os processos iniciais de imersão nas esferas de 

atuações profissionais, mas também são instigados a crítica, o pensamento abstrato, o 

aprofundamento e a discussão do material teórico (FREIDSON, 1996).  

 A constatação da inexistência de um modelo de ofício, de modos de atuação, leva 

a crer que os colunistas sociais lançaram-se como subárea do jornalismo, inclusive é com 

estes profissionais que eles dividem seus espaços nos veículos de comunicação. Assim, 

experiências iniciais lançaram os modos de fazer, e depois cada estrutura social 

empreendeu seus próprios modelos, imprimiram suas próprias características.  

O surgimento do ofício ocorreu sob condições sócio-históricas muito específicas, 

a exemplo dos Estados Unidos do início do século XX, apresentando características como 

rotatividade dos milionários, auge do jazz, marcado também pelas disputas e corridas 

pelas melhores posições sociais, pelo lançamento de tendências mais ousadas no mundo 

da moda, etc. No Brasil, o ofício foi consolidado no governo de Juscelino Kubitscheck, 

caracterizado por condições sócio-históricas onde indivíduos e grupos aproveitaram para 

construir seus patrimônios através do que ficou conhecido como auge econômico, mas 

também marcado pelo endividamento e dependência do capital exterior. É um momento 

que traz como marcos a instauração de emissoras de TV e rádio, a cultura cosmopolita, 

os investimentos na área científica, entre outros. 

 As primeiras produções do ofício nos impressos trazem no bojo experiências 

como a do Patriarcas, uma lista composta por 25 homens considerados mais importantes 

nos EUA, os mais legítimos, os que deveriam organizar a sociedade.  A lista foi lançada 

pelo ator McAllister que dedicou-se a livros de etiqueta, estudos de moda, de genealogia, 

para organizar os Patriarcas. A ideia teve por objetivo ratificar posições das famílias 

tradicionais norte-americanas. Ele também foi o responsável por lançar a lista dos 400 

Mais Elegantes dos EUA. Foi a partir das experiências do The Social Register 

Association, a lista composta a priori pelas 881 Famílias Mais Importantes dos EUA, e 



 

14 
 

que depois foram publicados apenas os indivíduos socialmente eleitos como os Mais 

Importantes, que o ofício começou a se ratificar. No entanto, o ofício finalmente 

consolidou seu espaço depois do surgimento das gossip columns, a partir dos trabalhos 

do colunista social Winchell em 1940, que alcançou neste período 90% desta população. 

Tais experiências emergiram como primeiros moldes do ofício e influenciaram os “modos 

de fazer” em outras regiões. 

 Como foi dito acima, no Brasil tivemos o exemplo da Lista das Dez Mais do Ano, 

lançada pelo colunista Jacinto de Thormes, que abarcava as mulheres que considerava as 

mais elegantes do Brasil; em Sergipe tivemos, por exemplo, a Lista das Dez Mais 

Elegantes de Sergipe, construída pela colunista social Miriam Márcia, e que foi publicada 

no jornal A Cruzada. Vale ressaltar que três foram os colunistas sociais que colaboraram 

de maneira efetiva para a consolidação do ofício no Brasil: Jacinto de Thormes, Ibrahim 

Sued e Tavares de Miranda. Mas foi através dos trabalhos de Sued que o colunismo se 

sedimentou, tomando maiores proporções.    

 Vale dizer que não há uma definição, uma organização e um controle do ofício. 

Por muitos, inclusive, é considerado um trabalho banal. A falta de reconhecimento e a 

sua frouxa fronteira quanto à profissão de jornalista explica, por exemplo, a criação da 

Federação Brasileira dos Colunistas Sociais (Febracos). Pela ausência de uma definição 

clara, o ofício é confundido com atividades de práticas laudatórias que apresenta 

características similares aos antigos bajuladores da majestade, e ainda confunde-se com 

a arte de dedicatórias que tomou forma no complexo contento do Antigo Regime e que 

deixou marcas no ambiente da Europa do século XIX e no Brasil oitocentista.  

 A partir destas informações, torna-se plausível a ideia da associação do ofício a 

estas práticas, pois as informações do colunismo social, como o produto em si calcado na 

conjunção texto-imagem, tem o propósito de tornar notáveis determinadas pessoas a partir 

do uso de um léxico adjetivado, e possui a capacidade de conferir poder a tais indivíduos, 

de os colocar nos mais altos patamares da sociedade, em suma, de consagrar. No entanto, 

a pesquisa parte do princípio de que para conferir poder, para construir imagens, para 

consagrar, os colunistas antes precisam adquirir boas posições, estabelecer boas redes de 

relacionamento, precisam se inserir e tornar-se um indivíduo de credibilidade entre os 

grupos dirigentes, necessitam, assim, consagrarem-se. Isso porque as faltas de confiança 

e de credibilidade entre os grupos dirigentes impedem que o colunista consiga as 

informações necessárias para manterem o funcionamento de seus ofícios, diminuindo o 

consumo das produções e os investimentos da cota publicitária, resultando em fracasso. 
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Isso justifica a criação de melhores estratégias pelos colunistas sociais, o 

desenvolvimento e refinamento de habilidades, o melhor aproveitamento dos recursos 

sociais acumulados em suas trajetórias, e o melhor posicionamento no ofício 

(BOLTANSKI, 1982; BOIGEOL e DEZALAY, 1997; CORADINI, 1997). A partir da 

explanação sobre o objeto, importa saber, como foi abordado no início desta parte da 

pesquisa, como o colunismo social serve de instrumento de consagração de grupos 

dirigentes, mas também constitui-se essencial o levantamento de informações sobre o 

próprio ofício, pois são elas que oferecem bases para melhor responder o problema central 

da pesquisa.  

 

2. Encaminhamentos da Pesquisa 

 

Para dar conta do problema de pesquisa é necessário trazer a lume o 

funcionamento dos esquemas de ações dos grupos dirigentes visando a consagração 

social. Dessa forma, importa evidenciar quais estratégias, recursos sociais mobilizados 

são mais comuns e, principalmente, sob que circunstâncias sócio-históricas possibilitaram 

que determinados indivíduos e grupos sociais alcançassem as esferas de poder. 

 Uma forma de elucidar como as elites se consagram é centrando-se em trajetórias 

de vida, informações biográficas de alguns indivíduos considerados mais destacados, os 

que souberam extrair o máximo de recursos sociais nas esferas em que se inseriram, os 

que conseguiram acumular, combinar e fazer melhor uso dos recursos e condicionantes 

sociais: títulos escolares, circulação internacional, militância política, heranças políticas, 

enlaces matrimoniais, redes de relacionamentos, uso do capital de origem, etc.  

A fim de compreender os modos de consagração buscados, é necessário ainda 

mostrar os esquemas de consagração social ancorados em situações de cerimônias sociais, 

como exemplos de situações sociais em que determinados indivíduos coadunam-se para 

criar imagens ou reforçar o poder de alguns indivíduos, de conferir legitimação a 

determinados grupos dirigentes. Vale frisar que a ideia é mostrar que existem diversos 

caminhos e formas de consagração social, e não fórmulas acabadas. Dessa maneira, é 

levado em consideração o conjunto complexo das condicionantes, das variáveis sociais 

que entram neste jogo.   

Para compreender como o ofício se consolidou, como conquistou espaços na 

mídia, dividindo-os com os profissionais de jornalismo, e também como o ofício se 

constituiu como instrumento de consagração de grupos dirigentes, faz-se pertinente 
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levantar informações acerca das condições sócio-históricas que possibilitaram o 

surgimento do ofício em níveis internacional, nacional e local, e ainda como funcionam 

suas ferramentas, que grupos foram evidenciados, que demandas sociais fizeram surgir e 

constituir o ofício. Nessa mesma esquemática de análise, faz-se pertinente trazer a lume 

por que e como se deram as primeiras experiências, os primeiros “modos de fazer” o 

ofício, como foram se consolidando, como ocorreu o processo de inserção na mídia 

impressa.  

Em torno da consolidação de posições e do ofício de colunista social, é necessário 

compreender quais seus principais aliados, suas articulações políticas, como se deu a 

relação entre os colunistas e o Estado, e quais circunstâncias mostraram-se mais 

favoráveis para sedimentação do ofício. Tal levantamento histórico permite mostrar 

também como os colunistas lançaram estratégias de auto-consagração e consagração de 

grupos dirigentes, como foram tratados determinados indivíduos nas produções do 

colunismo social. A fim de compreender como foi conquistada a autonomia relativa 

quanto à profissão de jornalismo, é necessário levantar informações acerca das ações dos 

colunistas sociais visando impor fronteiras quanto ao ofício, como também levantar 

informações sobre as tentativas de definição, de controle e de organização. 

Para responder ao problema de pesquisa, torna-se essencial acompanhar os 

colunistas sociais no exercício de seus ofícios para assim compreender os esquemas de 

consagração. Tal acompanhamento e observações possibilitam ainda entender quais suas 

habilidades, como entram em contato com as fontes, quais suas características, etc. Com 

esse procedimento metodológico é possível levantar informações acerca das 

características dos colunistas que trabalham em Sergipe: como se vestem, como se 

comportam, em que ambiente vivem, os objetos de consumo, como se relacionam com os 

grupos dirigentes, como fazem para evidenciar determinados indivíduos, entre outras.  

Baseado nesse raciocínio, faz-se necessária a análise das trajetórias sociais, 

entendidas nesta pesquisa como uma série de posições sociais ocupadas por um agente 

ou por um mesmo grupo em espaços sucessivos a fim de compreender a composição 

social dos colunistas (BOURDIEU, 1996). Através da apreensão das características 

sociais de origem, do percurso escolar, da acumulação de títulos escolares, das relações 

com outras esferas e inserções nos mais distintos universos sociais, é possível 

compreender como extraíram recursos sociais importantes para a consolidação no ofício.   

O levantamento das informações biográficas (origens sociais, tipos das escolas, 

cargos ocupados pelos pais, formações universitárias, formas de inserção no ofício, 
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casamentos, gostos, estilos de vida, etc.) torna-se fundamental para a compreensão não 

apenas das características dos colunistas, mas também da composição social do ofício em 

Sergipe. Tais questões fornecem respaldo para identificação das habilidades que 

perpassam os colunistas sociais, dos aspectos e das características que são demandadas 

pelo ofício. Com a análise dos esquemas de sociabilidade são evidenciadas as estratégias 

utilizadas para a consagração social.  

Outro procedimento essencial para dar contar do problema da pesquisa é o de 

análise do produto final do ofício, ou seja, as colunas sociais. Nelas são veiculados os 

resultados dos esforços começados em etapas primárias: contato com as fontes, apuração 

dos fatos, adjetivos mobilizados em torno da construção da imagem dos indivíduos, 

utilização das melhores fotografias. Ou seja, como o colunismo social lançado nos jornais 

consolidam posições, consagram grupos dirigentes frente aos demais grupos sociais que 

compõem a sociedade.     

 

3. Organização da Dissertação  

 

O desafio desta pesquisa consiste, portanto, em compreender como o colunismo 

social serve de instrumento de consagração de grupos dirigentes. Para dar conta do 

desafio, a dissertação foi subdivida em três capítulos: o primeiro objetiva evidenciar os 

modos de consagração ancorando-se nos caminhos percorridos por determinados 

indivíduos e grupos, as estratégias adotadas (articulação política, associações a grupos de 

poder, militâncias política, sessões elogiosas, cerimônias de congregação) e os recursos 

sociais adquiridos durante os percursos de socialização nas diferentes esferas sociais 

(familiar, escolar, universitária, profissional, etc.). Propõe-se ainda a apresentar as 

circunstâncias sócio-históricas e geográficas que possibilitaram que tais indivíduos e 

grupos chegassem às esferas de poder. O capítulo também objetiva mostrar como 

determinados grupos revelam-se mais estratégicos e versáteis, mais resistentes às 

intempéries do tempo, visando a manutenção das posições de poder e prestígio. A ideia 

aqui é trazer a lume as distintas formas e lógicas de ações adotadas por agentes e grupos 

sociais a fim de consagrarem-se.    

 O segundo capítulo tem por finalidade apresentar as demandas sociais e condições 

sócio-históricas que permitiram o surgimento do ofício de colunista social. Expõe como 

o ofício foi notado como fonte lucrativa pelas empresas de comunicação, permitindo a 

consolidação das posições dos colunistas sociais e ampliação do espaços nos jornais. 
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Outro objetivo deste capítulo é mostrar as condições sócio-históricas de surgimento do 

ofício no Brasil e em Sergipe, e ainda como os colunistas criaram estratégias, a exemplo 

da agregação à “grandes famílias”, da incorporação de modelos de ofício pautados por 

experiências antecedentes, que possibilitaram o aprimoramento de seus próprios “modos 

de fazer”, das alianças com figuras centrais da esfera política, para promover a 

perpetuação do ofício, a consolidação de suas posições, a própria consagração social.  

O capítulo intenciona não apenas elucidar tais questões (demandas sociais e 

condições sócio-histórica para o surgimento do ofício, estratégias de consolidação das 

posições de prestígio dos colunistas sociais, experiências de publicações nos jornais, etc.), 

mas também de apresentar as tentativas de estabelecimento das fronteiras do ofício, das 

demandas por definição, por organização e controle, por ser tida como subárea da 

profissão de jornalismo, um ofício pouco interpretado e minimamente reconhecido, 

mesmo dividindo com esta profissão os mesmos espaços nos jornais.  

 O terceiro capítulo propõe-se a oferecer respostas e elucidar como o colunismo 

social de Sergipe serve de instrumento de consagração de grupos dirigentes e de “novos 

ricos”. Ou seja, apresenta as habilidades, as estratégias e os recursos mobilizados pelos 

colunistas em função do problema de pesquisa. Além disso, o capítulo objetiva mostrar a 

composição e as características dos colunistas sociais sergipanos. São descritas, dentre 

outras coisas, a rotina de trabalhos, como se interagem, como se vestem, quais habilidades 

perpassam os colunistas, como configuram seus ambientes de trabalho, quais os códigos 

compartilhados pelos atuantes no ofício, o que os difere dos profissionais de jornalismo, 

o que consomem, como constroem suas redes de relacionamento, como mantêm as 

relações com as fontes, como constroem suas agendas de contados, entre outros.  

Objetivo primordial do capítulo é levantar informações biográficas através do 

relato das histórias de vida (origem social, ocupações dos pais, percurso escolar, 

trajetórias universitária e profissional, viagens, inserções em distintas esferas, 

matrimônio, gostos e estilos de vida, entre outros) a fim de desvelar como acumulam 

recursos, lançam estratégias, desenvolvem habilidades tanto para a própria consagração 

quanto a consagração dos indivíduos e grupos dirigentes. Esta parte traz ainda um relato 

da minha experiência no campo, e o que pude extrair de informações para fornecer 

explicações e respostas ao desafio da pesquisa. Outro propósito do capítulo é apresentar 

como os colunistas sociais fazem uso das ferramentas de mídia inerentes ao ofício, a 

exemplo da fotografia, do jornal, para trabalhar na construção da imagem dos indivíduos 
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que intencionam se consagrar. Ou seja, como o produto final do colunismo social lançado 

na sociedade possui o efeito consagrador.  

 Vale dizer que o universo empírico considerado é composto por 6 colunistas 

sociais. O critério de escolha deste grupo deu-se tanto pelo exercício atual, pela 

consolidação em seus ofícios, quanto pelo espaço cativo nos jornais. Além disso, tais 

colunistas representam a totalidade em atuação até o presente momento. Suas colunas são 

publicadas nos jornais Correio de Sergipe, Jornal da Cidade e Cinform. Foram 

considerados ainda colunas sociais e materiais disponíveis para consulta em acervos do 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Universidade Federal de Sergipe. As 

ferramentas metodológicas constituíram-se principalmente de observações, relatadas no 

diário de campo, realizadas no acompanhamento da rotina de trabalho da colunista social 

mais experiente do grupo (possui 36 anos que atua no ofício), de entrevistas biográficas, 

de consultas aos acervos, do acesso às redes sociais de internet dos colunistas e de análise 

das colunas sociais publicadas semanalmente.  
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                                      CAPÍTULO 1 

 MODOS DE CONSAGRAÇÃO SOCIAL 

 

Embora envolvida com as correntes de estudos apresentadas, esta parte da 

pesquisa apresenta formas de consagração social, mostra como funcionam os esquemas, 

os rituais responsáveis por fazer com que alguns grupos ou indivíduos se sobressaiam, 

galguem espaços de prestígio. Uma das estratégias que se sobressalta é a calcada na rede 

de base familiar, que se estende nas lógicas de aliança matrimonial e de amigos, além de 

demais agregados que vão servir de alicerces políticos, de entrada e permanência no 

poder, formando a parentela, e apresenta também como a militância política, as sessões 

elogiosas realizadas em algumas esferas sociais funcionam como instrumentos de 

consagração social.  

 No Brasil, a utilização do recurso familiar mostrou-se a mais comum dos modos 

de consagração social. Isso porque tradicionalmente se constitui como uma das formas 

mais legítimas de reivindicar posições de destaque na sociedade. No entanto, é válido 

considerar outros caminhos trilhados por indivíduos que objetivam chegar às posições de 

maior prestígio na sociedade, em manterem-se na condição de dominante.   

 

 

1.1. Grandes Famílias Brasileiras: Quando as Alianças tornam-se Ferramentas de 

Consagração Social 

 

O significado de família é complexo e varia segundo o grupo pesquisado. Por 

outras palavras, não existe uma fronteira clara para o grupo a que os indivíduos 

consideram como membro. Se em nível mínimo desta relação (família conjugal ou 

nuclear constituída de pais e filhos) há de se compreender bem os sentidos atribuídos, a 

questão se complica ainda mais quando se trata da família extensa, pois se amplia o 

universo dos laços sociais, das relações de parentesco.  

 Lima (2003) ressalta que a formação de uma grande família recai não apenas sobre 

questões relacionadas à continuidade biológica, mas também aos objetivos comuns 

partilhados. Neste caso, a continuidade faz parte do projeto da formação familiar, 

enquanto a unidade coletiva se cumpre durante o enraizamento de símbolos tangíveis, 

objetos que relembram os antepassados, os quais tendem a fortalecer os laços da família.  
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 Na esteira dos estudos das “grandes famílias” no Brasil, Lewin (1993, p.117)3 

conclui, ao investigar as relações ente política e parentela no sistema oligárquico 

paraibano durante o governo de Epitácio Pessoa (1912-1930), que estas relações 

compreendiam “o grupo de descendência bilateral de um indivíduo, incluindo os 

ascendentes maternos e paternos e os descendentes lineares de várias gerações”. Dessa 

mesma rede faziam parte ainda os colaterais consanguíneos- tias e tios ou sobrinhos e 

sobrinhas.      

 

Pertencia ainda à família extensa, entretanto, uma numerosa população 

de parentes não consanguíneos: eram rotineiramente incorporados nos 

seus limites os parentes afins, ou ingressos na família através do 

casamento, e os pretensos parentes, nela incluídos através de uma 

relação ritual (compadrio cerimonial) ou de uma relação de adoção (o 

criado na família, assim reconhecido civil ou costumeiramente) 

(LEWIN, 1993, p.117).  

 

Tratar de “grandes famílias” implica sobretudo o amparo em estudos 

antropológicos. Para Lima (2003), as preocupações neste âmbito envolvem os tipos de 

cooperação e coordenação de atividades que unem determinados indivíduos, seus modos 

de vida, códigos simbólicos partilhados, identidade coletiva e sentimento grupal, entre 

outras.  

O encerramento do Segundo Império (1840-1889), sob comando de D. Pedro II, 

foi seguido pela instauração da República Velha, época marcada pela força do sistema 

oligárquico, com grupos minoritários dominantes descentralizados na geografia 

brasileira, mas exercendo poder totalizante sobre a maioria localizada em regiões 

circunvizinhas.  A reestruturação política foi marcada, dentre outras coisas, pelas novas 

regras sobre os princípios eleitorais, o exercício do poder policial, a adoção de novas 

medidas. A relativa independência dos Estados é expressa na Constituição de 1891. Uma 

medida que se sobressalta nesse marco histórico é a delegação aos Estados sobre as taxas 

tributárias, sem intervenção direta do Governo Federal.  O cenário político brasileiro da 

Primeira República é composto pela pouca expressão econômica, intervenção direta 

somente em Estados sem notoriedade, frouxa organização, pacto entre governadores 

                                                           
3 Em seu livro Política e Parentela na Paraíba: um estudo de caso da oligarquia de base familiar, Linda 

Lewin analisa as ligações entre as instituições do Estado e as estruturas informais mantidas por laços de 

parentesco, de amizade política e associações pessoais. Ela promove um reexame das características 

formais de instituições sociais de base, tais como cargos políticos, eleições, poderio policial, autoridades 

de Estado, no esforço de construção de um quadro maior da política brasileira durante a era das oligarquias.  
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estatais objetivando captar apoio político, além de partidos de grandes centros brasileiros 

com manuseio predominante na máquina política.  

A política Café com Leite, designada como tal por efeito da economia 

predominante desses produtos respectivamente em São Paulo e Minas Gerais, marca os 

anos que sucederam a década de 1910 pelo revezamento do poder pelos dois Estados. Nas 

eleições de 1930, o racha desta coalizão foi provocado depois do lançamento do candidato 

do Rio Grande do Sul para assumir a presidência da República, Getúlio Vargas, apoiado 

por Minas e recusado por São Paulo. Para este, o encerramento do mandato do presidente 

paulista Washington Luís deveria ser seguido por Júlio Prestes, outro candidato paulista. 

O fato tornou-se estopim da batalha política conhecida como Revolução de 1930. A 

disputa entre os três Estados visava, sobretudo, o apoio político das demais regiões 

brasileiras, os votos dos eleitores de localidades menos favorecidas, como as nordestinas.    

  Durante a Primeira República eram as oligarquias que indiretamente 

governavam o país. Elas eram compostas por pequenos grupos de homens que 

monopolizaram os cargos políticos de cada estado, geralmente o de Governador e demais 

representantes dos eleitos tanto para o Congresso Nacional quanto para a Assembleia 

Legislativa do Estado. A compreensão do exercício oligárquico sob a ótica da autora se 

fundamenta no princípio da aliança mais basilar: no âmbito da família.  

Nas disputas pelo domínio político na Paraíba, a autora realçou oligarquias com 

sobrenomes Machado-Leal, Neiva-Pessoa e, centralmente, seu estudo de caso: a Epitácio 

Pessoa. A parentela de Epitácio era distribuída entre primos, irmãos, maridos das irmãs, 

além de amigos políticos. O arranjo complexo da família deste político tinha por base o 

laço matrimonial. A facção de Epitácio contava não só com os Pessoa, mas também seus 

amigos políticos de Umbuzeiro, como os Lucena, os Cavalcanti de Albuquerque, os 

Barbosa, os Neiva e os Pereira, que tinham um parentesco mais distante com ele entre si 

(LEWIN, 1993).  

Essa característica de aliança, formação de facções de parentesco, constroem a 

anatomia política da formação dos grupos dirigentes e guardam similitudes com os 

demais estados, tipicamente nordestinos, de economias simples (monoculturas), com 

características rurais. Principalmente nestas regiões são destacados aspectos como rigidez 

na estrutura social, laços corporativos da família, clientelismo, exercício brutal e 

truculento da polícia, apoio da igreja às oligarquias. Estes são alguns dos motivos, por 

exemplo, do desmantelamento das tentativas de criação de grupos opositores. E fosse com 
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maior ou menor força, a parentela servia de instrumento para a rigidez na estrutura social, 

agindo em prol de interesses específicos.  

  Em 1930, o espaço da grande família cedia gradativamente lugar para as elites 

urbanas. No Rio Grande do Sul, a anatomia política é constituída pelo militarismo. O 

partido se caracterizava pela força ideológica bem organizada. Foi o Estado que menos 

apresentou dependência das redes familiares. A política partidária era executada por 

chefes locais eram tipos específicos de coronéis burocráticos e tinham propostas pautadas 

nos princípios positivistas. As pretensões de vínculos familiares não faziam parte do 

plano político. O PRR foi fundado em 1882 e tinha como principais lideranças José 

Gomes Pinheiro Machado Antônio Augusto Borges de Medeiros, Júlio Prates de 

Castilhos e Joaquim Francisco de Assis Brasil (GRIJÓ, 2010).  

Apesar das tentativas de desligamento e não ativação das redes familiares para 

preenchimento de cargos políticos e demais postos, é possível dizer que as oligarquias, 

em alguma medida, estiveram presentes no processo. Estados como Ceará, Alagoas, 

Amazonas e Paraíba ilustram melhor esta categoria de oligarquia de base familiar. Outro 

Grupo, no qual os exemplos mais importantes foram Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco 

e, com reservas, Minas Gerais, pode ser caracterizado como de oligarquias 

personalísticas, embora os laços pessoais relacionassem intimamente com vínculos de 

parentesco. São Paulo foi diferente em virtude do surgimento de maior organização 

partidária, ainda que imatura. Finalmente, o Rio Grande do Sul foi um caso singular, pela 

impressionante burocratização em sua estrutura organizacional (LEWIN, 1993).    

A maioria das famílias tradicionais brasileiras se consagraram por volta do XIX, 

quando o Brasil foi elevado à condição de Império, depois da chegada da família Real 

Portuguesa. Parte considerável delas aproveitou o momento para apropriar-se de terras e 

se dedicar na produção de alimentos. Como o Brasil não possuía uma elite nobre, caso 

apresentado na Europa, a aristocracia precisou criar títulos nobiliárquicos objetivando 

distinguir sociedade em termos de hierarquia.    

No entanto, há um conjunto de estudos desenvolvidos no Brasil que apontam 

outros direcionamentos quanto às estratégias de consagração que não calcadas apenas em 

laços de parentesco, mas de inserções em diversas esferas de poder contado com o 

diploma, redes de amizades, cargos políticos, criação de empresas, como ocorreu com as 

“grandes famílias” sergipanas.  
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1.2. Trajetórias Sociais, Reconversão, Consagração de Grandes Famílias Sergipanas    

 

As “grandes famílias” tradicionais sergipanas construíram seus patrimônios 

concentrando terras. A distribuição desordenada de terras colocou pequenos grupos à 

frente da maioria social. Estes tornaram-se tipos de chefes locais e detinham controle 

sobre as máquinas de funcionamento social, sobretudo as econômica e política. 

Conhecidos como coronéis, os grandes proprietários de terra foram acumulando recursos 

sociais durante suas trajetórias de vida e reconvertendo para diversas esferas. A 

característica se assemelha aos demais estados brasileiros. O propósito basilar da 

reconversão de recurso é de manutenção de poder, ascensão e status na estrutura social. 

Isso é gerado por efeito de transformações políticas, um tipo de reação causada pela ação 

de fenômenos sociais que atingem e impactam a estrutura social (SAINT-MARTIN, 

2008).  Por isso quando os donos de terra ao sentirem perda relativa de prestígio, 

utilizaram os recursos econômicos para financiar os estudos dos herdeiros no exterior ou 

em centros urbanos brasileiros para obterem diploma.    

O grau de bacharel, por exemplo, funcionava como recurso para ingresso em 

postos mais altos nas esferas profissionais, para galgar posições políticas, além de ser 

fonte de capital econômico. Boa parte destes profissionais foram responsáveis por manter 

a condição de dominantes quando as atividades rurais começaram a declinar. Muitos 

criaram alianças e construíram redes para ingresso na política e ainda transformaram-se 

em empresários.  Os maiores casos de insucesso ou desaparecimento de “grandes 

famílias” são relativos ao não aproveitamento das transformações sociais, à falta de 

estratégias de reconversão. Ou seja, a consagração e manutenção nas esferas de poder é 

diretamente proporcional aos recursos (culturais, simbólicos, econômicos, etc.) 

acumulados mesmo sob as intempéries sociais, ainda que o patrimônio simbólico familiar 

somado ao econômico garantam suas posições.  

Dessa forma, o desenvolvimento do Estado após a Primeira República foi marcado 

pelas implantações de fábricas têxteis. “Grandes famílias” se deslocaram do interior para 

capital impulsionadas pelo comércio local. Segundo Dantas (2002), das intempéries 

histórico-econômicas, os Franco foram uma das famílias que mais resistiram. Suas 

posições e patrimônio são multiformes e envolvem partidos políticos, indústria, meios de 
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comunicação, os serviços públicos, e a profissionalização é apoiada em investimentos 

escolares, tida como mais uma estratégia de conservação de poder.  

 

1.2.1. O Caso da Família Franco  

 

Em Sergipe, a Família Franco é proeminente quando se trata de perpetuação nas 

esferas de poder. Sua trajetória é marcada pelos múltiplos investimentos em vários setores 

da sociedade. No século XIX, e até antes, o patrimônio estava relacionado à posse de 

terras, a engenhos, a exemplo do Pinheiros e Central; e a partir do século XX assumiram 

novo posicionamento investindo em outras atividades econômicas de origem industrial, 

como a fábrica de tecidos Companhia Industrial São Gonçalo e Fábrica Sergipe Industrial; 

sem contar com aplicações de verbas em meios de comunicação, como Jornal da Cidade, 

TV Atalaia e as rádios Atalaia AM e FM. Mas é na seara política que os Franco exercem 

maior força, deixando sempre um membro ocupando uma posição, seja direta ou indireta.  

Exemplo disso ocorreu nas eleições de 2014 em que o ex-governador Albano 

Franco, nome central na construção patrimonial da família, patrocinou as candidaturas de 

Eduardo Amorim, do Partido Social Cristão (PSC) ao cargo de Governador do Estado, e 

de Maria do Carmo Alves, do Democratas (DEM), para o Senado.  O motivo do apoio se 

justifica pelos seus representantes diretos: o filho Ricardo Franco, do Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) como primeiro suplente na chapa de Maria do Carmo; e seu sobrinho 

Augusto do Prado Franco Neto, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), 

lançado ao cargo de vice-governador. 

Após perder as eleições de 2010 ao cargo de Senador para o candidato do PSC, 

Eduardo Amorim, eleito com 33,65%, e ficando atrás também de Valadares, do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), com 25,62%, Albano Franco (PSDB), que obteve apenas 

18,29% dos votos4, anunciou sua aposentadoria política. No entanto, sempre manteve-se 

presente nesta esfera atuando por trás das cortinas do jogo político. A estratégia de lançar 

membros da família objetivou proteger o patrimônio da família, sobretudo quanto à 

renovação das concessões de rádio e TV. Eleita com 48,91% ou 448.102 dos votos 

válidos, a Senadora se comprometeu a deixar o cargo para o primeiro suplente (Ricardo 

Franco), caso obtivesse êxito. 

                                                           
4 Fonte: PORTAL TERRA. Eleições. Disponível: http://noticias.terra.com.br/eleicoes/ 
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O envolvimento de Albano Franco5 se expressou não apenas com o apoio 

financeiro à campanha, como foi ele também que acionou o marqueteiro de Pernambuco, 

Antônio Lavareda, que sempre prestou consultoria a partidos tucanos, para cuidar das 

campanhas de Eduardo Amorim e Maria do Carmo. 

A ativa vida política desta família garante postos de deputados estaduais, federais, 

senadores, governadores. Muitos perfazem caminhos traçados por antecedentes, 

experiências de ações nesta esfera marcadas no próprio nome e que servem de trunfo 

eleitoral. Dos itinerários individuais, para este trabalho apenas alguns membros recebem 

tratamento.  

Vale frisar que a história dos Franco em Sergipe é marcada por estratégias 

multiformes de manutenção de posição na estrutura de poder. Os recursos diversificados 

reconvertidos em tipos distintos de capital que promovem a consagração e perpetuação 

se estende desde o século XVII até os dias atuais. Dito de outro modo, ela se lança para 

abarcar os diversos tipos de recursos sociais através dos agentes que compõe a parentela. 

A versatilidade é notada não só na conjuntura familiar, na genealogia, como se faz muito 

presente também na trajetória individual. É representação fiel do que Grill (2008) 

designou “uma família de Políticos”, acionando sua legitimidade pela herança política, 

pela atuação dos agentes consagrados na esfera, e que serve de trunfo nas disputas sociais, 

seja política, econômica, cultural.         

 De acordo com Araújo (2002), numa publicação para a Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, cujo título é Famílias Sergipanas no período colonial, 

de número 33, João Gonçalves Franco (I) é o nome mais antigo a que se tem 

conhecimento. Seu surgimento se dá no Sergipe Provincial (XVII) quando se trata dos 

rendimentos do açúcar. Ele era pai de Manoel Ferreira da Cruz, cuja herança principal foi 

o Engenho Serra Negra. Este, por sua vez, era pai do João Gonçalves Franco (II), membro 

que deu continuidade aos projetos econômicos relacionados ao cultivo da cana-de-açúcar. 

Dos seus dois casamentos (o primeiro com Clemência Feliciana de Menezes e o segundo 

com Ana Tereza de Jesus) teve Clemência Feliciana de Meneses, única filha do primeiro 

casamento e seis filhos do segundo, onde destaca-se o nome do coronel Antônio Luiz de 

Araújo Maciel, proprietário do engenho Paty e pai do senador Leandro Ribeiro de 

Siqueira Maciel. Foi a filha única do primeiro casamento que deu continuidade à Família 

Franco ao casar-se com Albano do Prado Pimentel (III).  

                                                           
5 Fonte: Jornal do Dia. Albano:  

Súbito empenho. 2014. http://www.jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=11728 
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Desta linhagem, dois nomes se destacam: Albano do Prado Pimentel (I) e seu 

irmão, o Sargentomor Antônio Coelho do Prado, ambos localizados no século XVII. O 

primeiro casou-se com Joana Maciel, filha do Coronel João Velho Maciel e de Maria de 

Sá Barbosa, esta com linhagem portuguesa que chegou com as primeiras embarcações. 

Sua irmã, Francisca Maciel de Sá, casou uma filha com o Barão de Itaporanga, Domingos 

Dias Coelho de Melo. Os casamentos entre grupos dirigentes já eram estratégias adotadas 

visando a reprodução de poder.  Albano do Prado Pimentel (I) e Joana Maciel tiveram 

três filhos. Destes, o mais proeminente foi Albano do Prado Pimentel (II), que teve seis 

filhos com Joana Maria de Deus. Ele era dono do Engenho Dangra, na cidade de 

Itabaiana. Do casamento entre Albano do Prado Pimentel (III) e Quitéria Feliciana de 

Meneses, que era filha de João Gonçalves Franco (II), que se lança outra linhagem, 

conhecida como a Família Franco.  “Grandes famílias” da época foram originadas no Clã 

do Engenho Porteiras. Franco (2002) descreve as famílias do engenho como educados, 

amigueiros e felizes.  Segundo o autor, sobre o engenho os filhos foram crescendo e 

tornaram-se os alvos da cobiça dos senhores de engenho e de suas filhas e filhos, “porque 

os casamentos eram feitos pelos pais, sendo aceitos pelos filhos e filhas, desde que 

houvesse simpatia mútua entre os jovens” (FRANCO, 2002, p. 91).  

Ainda segundo o autor, é provável que o local tenha sido doação do capitão 

Francisco Vieira de Mello e Josepha Paula de Santana à sua neta, Quitéria Gomes de Sá, 

que casou com Coelho Barreto. Isso porque o engenho Porteiras se localiza nas 

proximidades do engenho Praia, que pertencia ao seu avô, e longe do engenho Piranhas. 

Ela casou-se na casa de seu avô, em Santo Amaro. Da aliança matrimonial, em cerca de 

1748 ou 1749, nasce o primeiro filho, Albano do Prado Pimentel, e um ano mais tarde 

nasce o segundo, José Sotero de Sá, batizado na capela de Santa Rosa, em 10 de novembro 

de 1750. Do casamento vão nascer ainda mais onze filhos, totalizando treze, sendo quatro 

filhas e nove filhos. Todas elas consagradas e economicamente estabilizadas pela 

produção da cana-de-açúcar.   

 João Gonçalves Franco (III), filho de Albano do Prado Pimentel (III) e de Quitéria 

Feliciano de Meneses, foi proprietário do Engenho Alagoinhas e de terras em Capoeira, 

além de ter sido Coronel da Guarda Nacional. Sua aliança matrimonial é feita com a neta 

do Coronel Francisco de Barros Pimentel: Cecília Bibiana de Almeida, com quem teve 

cinco filhos. O destacável entre estes foi Albano do Prado Pimentel Franco (IV/I), que 

era dono do Engenho São José do Pinheiro-Laranjeiras e que casou-se duas vezes, 

primeiro com Maria Rosa de São José, gerando quatro filhos (Cecília do Prado Franco, 
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José Paes Franco, Albano do Prado (Pimentel) Franco e Antônio do Prado Franco). O 

segundo casamento foi com Adélia do Prado Franco, com quem teve oito filhos, todos 

originados em terras da Usina São José, em Laranjeiras. Sua segunda esposa era neta do 

Barão de Aracaju (ALBUQUERQUE, 2002; GUARANÁ, 1925; ARAÚJO, 2002; 

CALMON, 1995, SANTOS & LEANDRO, 2010). 

 Das trajetórias individuais é possível identificar como os membros da família 

Franco atuam para reprodução de poder. Principal atuante na esfera política, Augusto do 

Prado Franco (1912) desde cedo garantiu posições de relevo na estrutura de poder. 

Formou-se em Medicina em 1937, na Bahia, e concluiu sua especialização no Rio de 

Janeiro. Ele é o quarto filho de Albano do Prado Pimentel Franco (IV/I) e Adélia do Prado 

Franco. Um ano depois assumiu boa parte dos negócios da família que estavam sob 

controle de seus irmãos mais velhos Walter Franco e José Franco (SANTOS, 2002). 

Mostrou-se competente na administração do patrimônio familiar, o que fez render lucros 

inestimáveis com as usinas de açúcar, a Fábrica Sergipe Industrial e o Engenho Central, 

na cidade de Riachuelo.   

 Segundo Santos (2002), através de uma estratégia de diversificação empresarial, 

Augusto Franco dirigiu-se para o ramo da comunicação, fazendo surgir a Atalaia AM, a 

Rádio Cidade em Simão Dias, depois a TV Atalaia e Atalaia FM e, o Jornal da Cidade, a 

TV Sergipe e a FM Sergipe. Em eleições, Augusto Franco foi eleito pela ARENA, partido 

de situação no período da Ditadura Militar, foi deputado federal entre 1967 e 1971, depois 

foi senador entre 1971 e 1979 e, por fim, no auge da expressão política da família Franco, 

se tornou governador de Sergipe, eleito de forma indireta entre 1979 e 1982. Depois foi 

novamente deputado federal, entre 1987 e 1991, agora pelo PDS. Pela atuação destacada 

na política em Brasília, acabou eleito presidente do Partido Democrático Social (PDS) a 

nível nacional (SANTOS & LEANDRO, 2010).  

  Um segundo membro desta linhagem é Albano do Prado Pimentel Franco (VI/II).  

Filho de Augusto Franco, é o que tem a carreira mais ativa na seara política. Nasceu em 

1940 e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de 

Sergipe em 1966. Desde cedo assumiu o ramo dos negócios, o que inclui a direção da 

Usina Pinheiros e da Fábrica têxtil Sergipe Industrial, depois a do Refresco Guararapes, 

TV e FM Sergipe (SANTOS & LEANDRO, 2010).  

 Sua entrada na política se deu em 1966 junto a seu pai. Na oportunidade, foi eleito 

a deputado estadual e seu pai, candidato mais votado, foi eleito deputado Federal, cujo 

período se estendeu de 1967 a 1971. Nas experiências da vida política, Albano foi 



 

29 
 

Presidente da Executiva Estadual da ARENA (1972 -1975), também foi presidente do 

PDS em Sergipe, passando a Vice-Presidente de Honra do PSDB, em Sergipe (SANTOS, 

2002).  

 Ainda na esfera política, fez alianças partidárias, ampliou sua rede de relações e 

reconverteu recursos para se manter no poder. Em 1982 candidatou-se a Senador e 

governou mais uma vez entre 1983 e1994.  Transitou por vários partidos políticos, dentre 

estes ARENA/PDS (até 1979), PFL (1980-1985), PMDB (1990-1992), PRN. No PSDB, 

partido de Fernando Henrique Cardoso, e através de uma coligação não muito clara com 

o PFL em 1994, Albano repete o feito de seu pai e se elege Governador do Estado de 

Sergipe. Se reelegeu disputando com o seu antigo correligionário João Alves Filho, 

ficando à frente do executivo estadual de Sergipe de 1995 a 2003, e em 2006, como prova 

de sua expressividade na esfera política do Estado elegeu-se deputado federal (SANTOS 

& LEANDRO, 2010). As informações tornam clara a versatilidade dos membros da 

Família objetivando a permanência nas esferas de domínio social, na reprodução do poder 

mediante ações que envolvem as várias searas sociais.  

 

1.2.2. O Caso da Família Rollemberg 

 

Outra “grande família” com forte influência e que ocupou posições–chave na 

sociedade sergipana foi a de sobrenome Rollemberg, tratada no trabalho monográfico de 

Leandro (2011). Foram diversas as estratégias utilizadas por esta família visando a 

consagração social. A mais clara delas, adotada também por outras “grandes famílias”, 

eram as homenagens aos membros antecedentes em obras e instituições públicas.  

 Cogita-se a possibilidade da presença dos Rollemberg em Sergipe por volta do 

século XVI com a chegada de D. Ana do Prado Rollemberg, vinda da Bahia. Ela foi 

casada com o português Maurício Vieira Dantas. Segundo Rollemberg Dantas (2002), da 

trajetória percorrida no interior da Bahia, os Rollemberg habitaram nos arredores do Rio 

Real e Itapicuru, na fazenda Brulhões, depois em Arraia, e atualmente na cidade Barracão. 

Eles atingiram, respectivamente, Campos e São Cristóvão, isso já localizado no século 

XVII. O engenho Tôpo é o mais tradicional da família, localizado no Vale do Japaratuba, 

considerado uma dos mais importantes do século XIX.     

Gonçalo de Faro Rollemberg (1819-1874), ou simplesmente Barão de Japaratuba, 

fez do Engenho sua principal morada. Ele era filho de um grande produtor de cana-de-

açúcar e dono do Engenho Murta, localizado no município de Capela, Manuel Acciole 
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Rollemberg (1780). Este era filho do laço matrimonial feito entre Gonçalo Rollemberg 

Paes Azevedo e Antônia Rollemberg Moura Accioli, que tiveram Maria Accioli de Faro 

Rollemberg. O Barão de casou-se duas vezes: primeiro com Bernadina do Prado, gerando 

filhos José de faro Rollemberg (1845-1889) e Maria de Faro Rollemberg; e depois com 

Maria Leite Sampaio, gerando Ana de Faro Rollemberg. 

José de faro Rollemberg foi casado com Amélia Dias Coelho e Mello, de linhagem 

de família tradicional no Estado: Os Dias Coelho e Mello. Geraram dois filhos: Eliza 

Rollemberg e Adolfo de Faro Rollemberg (1871-1919). Este era mais conhecido como 

Adolfo do Engenho Escurial, que pertencia aos Dias Coelho e Mello, e passou a pertencer 

aos Rollemberg depois do casamento do Coronel José de faro Rollemberg. Ele assumiu 

cargos de polícia, presidente de Câmara Municipal, Comandante Superior da Guarda 

Nacional. Apesar de pertencer a família tradicional, recusou o título de Barão de 

Japaratuba pois tinha caráter distinto, independente.      

Como já foi explanado, Amélia Dias Coelho é filha do primeiro laço matrimonial 

entre o Antônio Dias Coelho e Mello (1822-1904) ou Barão de Estância que nasceu no 

Engenho Escurial, e de Lourença Dantas e Mello, que era neta do Barão de Itaporanga, 

Domingos Dias Coelho e Mello (III) Barão de Itaporanga, nascido em 1785. Ela era 

sobrinha de Anna Dias Coelho e Mello (III), casada com Sebastião Gaspar de Almeida 

Botto, chefe político muito respeitado na época.  

Desse laço tiveram Anna Luiza Botto Dias, que era filha do Comendador   

Sebastião Botto, que era cunhado do Barão de Estância. Seu casamento foi com Pedro 

Dantas de Mello, que era filho do primeiro casamento de Antônio Dias Coelho e Mello. 

Laurença Dias Coelho e Mello, que era filha do militar Major Serafim Alvarez 

D’Almeida, do Engenho Buraco (atual Usina São Carlos), foi a segunda esposa do Barão 

de Estância. Eles tiveram uma filha, Aurélia Dias de Almeida (D. Sinhá), que nasceu no 

ano de 1863 no Engenho Escurial em São Cristóvão, pertencente à família Dias Coelho e 

Mello. Em 1884 ela se casou com Gonçalo de Faro Rollemberg. Inicialmente moraram 

no Engenho Topo com Maria de Faro Rollemberg ou Maria do Topo, como era conhecida, 

sua sogra, que era casada com Manuel Rollemberg de Menezes, e filha do casamento 

entre o Bernadinha do Prado e o Barão de Japaratuba.  

Em 1860 nasceu no município de Maruim, no Engenho Maria Telles, o Senador 

Gonçalo Rollemberg. Foi pai de dez filhos, seis mulheres e quatro homens, dos quais três 

destes últimos seguiram carreira política (Antônio Dias Rollemberg (1889-1930), Luiz 

Dias Rollemberg (1901-?) e Manuel Dias Rollemberg (1895-1945).  Apesar da formação 
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em medicina, foi na seara política que se tornou figura de destaque. Sua atuação política 

serviu de exemplo e herança para as gerações vindouras pertencentes a esta linhagem. 

Foram contabilizados pelo menos quatro gerações de agentes políticos e figuras públicas.   

Segundo Leandro (2011), dos 29 netos do Senador Gonçalo Rollemberg, que 

foram 15 homens e 14 mulheres, cinco foram proeminentes na esfera pública: Carlos 

Waldemar Accioli Rollemberg (1914-2000),  que era filho de Antônio Dias Rollemberg 

e Anna Accioly Rollemberg; Francisco Leite Neto (1907-1964), José Rollemberg Leite 

(1912-1996) e Gonçalo Rollemberg Leite (1906-1977), filhos de Lourença Rollemberg 

Leite e Dr. Silvio César Leite (da família Leite de Riachuelo); Armando Leite Rollemberg 

(1920-1994), que era filho do primeiro casamento entre José de Faro Rollemberg e 

Josephina Leite Rollemberg, que provavelmente era da grande família Leite. Baseado em 

Memórias de D. Sinhá, dos seus 51 bisnetos, apenas dois membros se destacaram: o 

Desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto (1958), que era filho do Dr. Lauro 

Britto Porto, nascido na cidade de Nossa Senhora da Dores no ano de1911, e que teve 

como genitores, Francisco de Souza Porto, política e comerciante consagrado, e D. Laura 

de Britto Porto.   Maria Aurélia da Fonseca Porto, filha do comerciante João Quintiliano 

da Fonseca, nascido em 1886, foi casada com O Dr. Lauro Porto (ALBUQUERQUE, 

2005).  

César Fonseca Mandarino foi outro bisneto de Gonçalo Rollemberg que seguiu as 

trilhas da política. Ele nasceu em 1958 e foi ex-prefeito do município de Itaporanga. Sua 

linhagem também pertencia à Família Mandarino. Ele era filho do Engenheiro Agrônomo 

Umberto Napoleone Mandarino (1923), um fazendeiro e tradicional político de 

Itaporanga, que se casou com Ruth Rollemberg da Fonseca (1926), filha de João 

Quintiliano da Fonseca e Clara Rollemberg da Fonseca.   

É possível notar que a principal estratégia de consagração social e de reprodução 

de poder na família Rollemberg era a relação matrimonial. A natureza desse trunfo é 

evidente desde o período monárquico até o Republicano. As alianças por matrimônio 

foram iniciadas com as famílias Dias Coelho e Mello e Teles de Menezes, e com alto 

número de descendentes as relações se fincaram com os sobrenomes, Leite, Barreto, 

Mandarino, Fonseca, Menezes, etc., estas últimas foram agregadas a partir da árvore 

genealógica que desponta com o Senador Gonçalo Rollemberg. Os Dias Coelho e Mello 

e os Rollemberg se fortaleceram juntos depois do casamento acontecido no século XIX 

entre José de Faro Rollemberg, filho do Barão de Japaratuba e Amélia Dias Rollemberg, 

filha do primeiro casamento do Barão de Estância, os quais tiveram Eliza Rollemberg e 
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Adolfo de Faro Rollemberg, que herdou de seu avô materno, o Barão de Estância, o 

Engenho Escurial, um dos principais bens da família.  Outra forte aliança ocorreu após 

casamento do Senador Gonçalo de Faro Rollemberg e Aurélia Dias de Almeida, que era 

filha do segundo casamento do Barão de Estância com Laurença de Almeida Dias e 

Mello. Esse casamento foi essencial no que tange ao aumento do poder e do patrimônio, 

além do reconhecimento, posto que Gonçalo passara à condição de genro de Dias Coelho 

e Mello, família que tinha relação direta com o Imperador D. Pedro II.  Esta família 

começa usufruir poder a partir do século XVIII com o Sargento-Mor Domingos Dias 

Coelho, que era pai homônimo do Barão de Itaporanga, nascido em 1785 na fazenda 

Colégio em Itaporanga, o qual foi membro da primeira junta governativa de Sergipe, e 

avô do Barão de Estância.   

Duas alianças matrimonias com a família Botto foram chave: a primeira aconteceu 

entre o Comendador e Militar Sebastião Gaspar de Almeida Botto e Ana Dias Coelho e 

Mello, irmã do Barão de Estância; e a segunda entre a filha do casal anterior com seu 

primo Pedro Dantas de Mello, filho do primeiro casamento entre o já referido Barão. A 

fusão acresceu não apenas politicamente, como ampliou os negócios da família 

Rollemberg, pois além de contar com os engenhos da família, a exemplo da Topo, ainda 

abarcaram ¼  dos bens do Barão, como o Engenho Escurial, considerados um dos maiores 

produtores de cana-de-açúcar, ainda existente e sob posse da família.  A partir do estudo 

sobre os Rollemberg, poucos foram os casos de casamento consanguíneos, apesar de ter 

sido uma prática comum no Brasil.  

Três gerações que sucederam Manuel Accioli Rollemberg Azevedo até o Senador 

Gonçalo Rollemberg Leite nenhuma prática desta espécie foi contabilizada. Um único 

caso ocorreu entre os descendentes do Senador ocorrido entre os primos Lourença 

Rollemberg Leite, filha do Senador Gonçalo Rollemberg, e Dr. Sílvio César Leite, filho 

de Maria Rollemberg Leite e do Coronel Rabello Leite. Depois de viúvo, o Dr. Silvio 

César Leite casou-se com Amélia Rollemberg Leite, sua cunhada.  

Os casamentos da quarta geração, já no século XX, depois da árvore genealógica 

de Gonçalo Rollemberg, tiveram como sobrenome principal a família Leite, composta 

por membros situados em diversa searas, especialmente a política. Casaram-se com 

membros da família Leite pelo menos cinco da Rollemberg. Sem deixar de mencionar nas 

novas gerações os casamentos com membros da família Fonseca e Mandarino. Esta 

última, de descendência Italiana, exercia forte poder político no município de Itaporanga 

D’Ajuda. O responsável pela acumulação de recursos sociais e poder político foi o 
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comerciante e industrial Nicola Mandarino, pai do engenheiro agrônomo, político e 

fazendeiro Umberto Napoleone Mandarino (1923-1982), que casou-se com Ruth 

Rollemberg da Fonseca, pais de César Mandarino, ex-prefeito do município de Itaporanga 

(ALBUQUERQUE, 2005; LEANDRO, 2011; BARRETO, 2007). 

 Destas “grandes famílias” cabe notar que apesar da constituição da riqueza ter sido 

alicerçada através de posse de terra, do cultivo de cana-de-açúcar, por meio dos enlaces 

matrimoniais, formação de alianças políticas estratégicas, títulos acadêmicos, etc., os 

Franco mostraram-se mais estratégicos em se tratando de acumulação de recursos sociais 

captados nas diversas esferas sociais. Cabe frisar que mesmo com as multiposições 

ocupadas pelos membros dos Franco, foi a esfera política que conferiu maior poder à 

“grande família”, por isso o interesse em manter sempre membros ocupando postos.  

Estes são casos de indivíduos que podem contar com a linhagem familiar como 

um recurso a mais em função de sua consagração. No entanto, quando não podem contar 

com capital de origem, com heranças políticas, os indivíduos que intencionam galgar 

espaços de prestígio, de se consagrarem, lançam mão de outras estratégias, de usos de 

outros instrumentos, a exemplo da construção de fortes redes sociais, títulos acadêmicos, 

militância política, entre outros.  

 

1.2.3. Os Déda Chagas: A Militância Política como Instrumento de Consagração 

Social  

 

A família Déda Chagas tem como nome central o ex-governador do Estado de 

Sergipe, formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) no curso de Direito, 

falecido recentemente, Marcelo Déda Chagas. Ele casou-se duas vezes: a primeira com 

Márcia Barreto, com quem teve três filhas (Marcella, Yasmim e Luísa); e a segunda foi 

com a repórter fotográfica, Eliane Aquino, com quem teve dois filhos (João Marcelo e 

Mateus).   

Ele nasceu em 11 de março de 1960 na cidade de Simão Dias, a 110 Km de 

Aracaju. Era filho de Manoel Celestino Chagas, que era fiscal de tributos do Fisco 

Estadual, e de Zilda Déda Chagas, os quais tiveram cinco filhos, sendo Marcelo Déda o 

caçula. Mesmo com o deslocamento dos pais para a capital, acabou permanecendo no 

interior, morando na casa de sua tia Eunice Oliveira, responsável pela formação religiosa 

do sobrinho que chegou a ser coroinha ao lado do Monsenhor João Barbosa, na Matriz 

Nossa Senhora Sant’Anna. Estudou em uma das escolas mais tradicionais do Estado: o 
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Grupo Escolar Fausto Cardoso. Aos treze anos foi estudar em Aracaju, no Colégio 

Estadual Atheneu Sergipe, bastante tradicional na cidade. Sofreu influência do seu avô, 

José de Carvalho Déda ou apenas Zeca Déda, tanto na leitura quanto na inserção política.  

Zeca era um autodidata baiano, nascido em Paripiranga, que trabalhava como escritor, 

jornalista, e foi eleito a deputado estadual por três vezes. Mas encerrou a carreira política 

nos anos de 1950.  

 Apesar da herança política deixada pelo avô, foi a partir da amizade feita com 

Edgar Barbeiro, inspirado pela esquerda, que Marcelo Déda se sentiu motivado a 

ingressar na carreira. Foi leitor fiel de periódicos alternativos que circulavam na época, 

como Movimento, Pasquim e Opinião. A sedução pelo universo político o fez 

acompanhar detalhes das eleições de 1974. Suas habilidades políticas começaram a se 

mostrar com a primeira greve ocorrida no Atheneu, no ano de 1979. Foi ele quem 

mobilizou os colegas do terceiro ano do 2° grau contra a compra da farda de gala no final 

do ensino médio, que era obrigatória para o desfile de Sete de Setembro. Marcelo Déda 

considerava um desperdício financeiro, pois esta era a fase de conclusão da escolaridade. 

A mobilização envolveu sua turma e a da manhã, e resultou em desfile obrigatório, mas 

com farda comum e suspensão a todos os envolvidos. 

 Em 1979, Déda foi cineasta amador na Bitola Super/8mm, e chegou a ser 

condecorado com o Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema Amador de Sergipe. 

Com seus amigos fundou o Cine Clube do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

quando ainda era estudante de Direito, entre 1980 e 1984.          

 A militância política foi seu trunfo principal, a qual se iniciou já no Movimento 

Secundarista, e depois passou para o DCE, através do contato direto com um grupo de 

esquerda existente na época chamado Atuação. A experiência como militante conta com 

participações em seminários e congressos promovidos pelo DCE, e antes, ainda como 

estudante no ensino médio, concorreu ao Centro Cívico com a chapa Ação, a qual não 

obteve êxito. Mesmo após derrota, Déda organizou um grupo composto por alunos de 

escolas e privadas para promover reconstrução da União Sergipana dos Estudantes 

Secundaristas (USES), proibida pelo Regime Militar.  

O DCE se constituiu como instrumento eficaz em carreira política. A partir da 

inserção no grupo construiu uma rede forte de relações de amizades que ajudou em 

conquistas políticas. Empenhou-se ativamente na organização e articulação de 

movimentos estudantis, trabalhou como professor de Organização Social e política 

Brasileira (OSPB), Educação Moral e Cívica (EMC), estagiou no Banco de Sergipe. Mas 
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seu destaque político foi iniciado a partir da Fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) 

em Sergipe, no ano de 1980.  

Na trajetória universitária, sofreu influência direta de professores como Ibarê 

Dantas (historiador, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, mestre em 

Ciências Políticas pela UNICAMP, lecionava a Disciplina Ciências Políticas na UFS), e 

foi com ele que conheceu o teórico marxista Antonio Gramsci; como Luiz Alberto dos 

Santos (trabalhou não só como professor na UFS, mas assumiu também o cargo de 

Secretário de Estado da Cultura) e como Adélia Moreira Pessoa (lecionava Introdução ao 

Estudo do Direito), entre outros.  Como militante fez-se presente apoiando os índios Xocó 

e esteve do lado dos posseiros expulsos por fazendeiros no bairro Coroa do Meio e 

participou ativamente na luta contra a destruição das barracas dos pescadores.  

Diversas foram as estratégias adotadas por Marcelo Déda na construção da 

carreira política. As habilidades como militante político, demonstradas desde período 

colegial, acrescidas e aprimoradas na Universidade o transformaram em exímio jogador 

nas disputas de cargos políticos. Os investimentos na esfera política foram construídos de 

múltiplas formas. E foi durante a militância política que se alicerçou depois da rede forte 

de amizades, peças-chave que ocupavam os principais cargos políticos a nível nacional 

(OLIVEIRA, 2008; OLIVEIRA, 2013).  

As múltiplas estratégias adotadas se apresentam, por exemplo, quando em 1981 

filmou a segunda visita do ex-presidente Lula em Sergipe, e no mesmo ano capturou 

imagens da luta de Santana dos Frades, envolvendo jagunços armados, retomadas dos 

posseiros, e a missa rezada por D. José Brandão. Os filmes foram exibidos na capital e no 

interior. O material serviu de instrumento pedagógico e doutrinário em prol da 

mobilização da comunidade acadêmica e de grupos estudantis políticos, como Atuação e 

Construção, que tinham relações diretas com partidos políticos, a exemplo do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB).  No ano seguinte, aos 22 anos, o ex-governador foi lançado 

candidato a deputado estadual pelo PT.  

 Diante das dificuldades inerentes à dinâmica do jogo político, Déda investiu 

também na carreira profissional. Entre 1980 e 1981 obteve aprovação em concurso para 

trabalhar no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), se desdobrou para 

conciliar a nova função à militância política, agora passando para o Conselho 

Universitário (CONSU) e Conselho de Ensino e Pesquisa (CONEP), diminuindo a 

atuação no DCE, além de família recém construída.  Em 1984, depois do estouro das 

“Diretas já!” e a exigência pelo fim da ditadura militar, Déda tornou-se principal porta-
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voz da mobilização no Estado. Sob estas circunstâncias, um fato se configurou como 

divisor de águas no que tange sua ascensão: no dia 26 de fevereiro do referido ano, cerca 

de 30 mil pessoas se concentraram em Aracaju para assistir a um comício liderado pelo 

ex-governador, que contou com as presenças de Lula e Ulisses Guimarães. Aproveitou a 

oportunidade para mostrar uma de suas maiores habilidades: a oralidade ou discurso 

político. Tal habilidade servia de ferramenta de persuasão eleitoral, que se constitui como 

forte instrumento quando pensado ser resultado da soma da experiência como militante e 

como formado em Direito.  

 Nas eleições de 1985, aos 25 anos idade, Déda foi lançado pelo PT para disputar 

a Prefeitura de Aracaju. A campanha contou com carro de som, material impresso, etc., 

para mobilizar a massa de eleitores. A conquista do segundo lugar, cerca de 19 mil votos, 

gerou motivação entre agentes do partido. Na trajetória política, Déda atuou como 

deputado estadual (com 32 mil votos); deputado federal em 1994 (com 26 mil votos); se 

reelegeu a deputado federal quatro anos mais tarde (com 83 mil votos), e na Câmara 

Federal conquistou a liderança da bancada do PT e do Bloco de Oposição; conquistou a 

prefeitura de Aracaju em 2000 (com 52,80% dos votos); comandou a Frente Nacional de 

Prefeitos (FNP); foi reeleito prefeito em 2004 (com percentual de 71,38%); foi eleito 

governador do Estado (com 52,48% dos votos) depois de abrir mão da prefeitura, em 31 

de março de 2006; foi reeleito nas eleições de 2010, mas teve que se afastar para tratar de 

um câncer reincidente, o qual já teria feito cirurgia em 2009. Com tratamento sem êxito 

e muito debilitado, Marcelo Déda não resistiu e faleceu em 2 de dezembro de 2013. O 

cargo foi ocupado pelo vice na época e atual governador do Estado, Jackson Barreto, do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).    

Outra trajetória destacável na família Déda Chagas é de seu irmão mais velho, o 

desembargador natural de Simão Dias, Cláudio Dinart Déda Chagas. Como também não 

contou com capital de origem, buscou construir carreira na área jurídica. Ingressou na 

magistratura em 1980 depois de ser aprovado na área. Como Juiz, recebeu convite para 

substituir o antigo Juiz da Comarca de Aquidabã. Assumiu suas funções de Juiz de Direito 

da Comarca de 1a. Entrância de Gararu, em 1983. Respondeu pela Comarca de 

Laranjeiras-2a. Entrância, e promovido logo depois, pelo critério de merecimento, para a 

Vara Criminal de Itabaiana, em 1987. Passou pelas Comarcas de Riachuelo, São 

Cristóvão, Lagarto, Ribeirópolis e Boquim, antes das 2ª e 4a. Varas Criminais desta 

Capital, e foi designado para exercer o cargo de Juiz corregedor da Justiça, em 1995. Fez 

parte do processo de atualização da 3a. Vara Cível da Comarca desta Capital e também 
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do processo de regularização desta mesma Comarca. Atuou também como auxiliar de 

correição da Comarca de Nossa Senhora do Socorro, participou da Comissão Estadual 

Judiciária de adoção internacional, foi membro da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Criminais. Da trajetória inclui ainda a participação no Conselho de coordenação dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Sergipe. Entre 01/08 a 30/11/2000 

foi convidado para responder pelo cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado em substituição ao Desembargador José Antônio de Andrade Góes. Na área 

jurídica, a família conta também com Maria do Carmo Déda Chagas de Melo, irmã de 

Marcelo Déda, que é advogada e casada com o Desembargador Edson Ulisses de Melo. 

Mas a família só se consagrou a partir da atuação política do irmão caçula, que ocupou 

os principais postos políticos em níveis municipal, estadual e federal através da adoção 

de um conjunto de estratégias e habilidades apontadas reconvertidas em recursos e trunfos 

políticos, como pôde ser visualizado.  

  

1.3.Quando as Sessões Elogiosas servem de Instrumento de Consagração Social 

 

As transformações das estruturas sociais exigiram dos grupos dominantes ações 

distintas de manutenção de poder e de consagração social. Novas estratégias foram sendo 

criadas a fim de manter a condição de grupo dirigente, por isso a corrida pela obtenção 

do título acadêmico, com a chegada da República Velha, somada à ação de base familiar 

para galgar multiposições nas esferas de poder. Três profissões se destacam na nova 

ordem: medicina, direito e engenharia, com destaque para as duas primeiras. Apenas os 

grupos dirigentes tinham em mãos títulos acadêmicos do ensino superior frente à massa 

de iletrados que compunha a época.  

As poucas escolas de ensino superior no Brasil localizavam-se nas quatro capitais 

da Província (Rio de Janeiro e Salvador com as Faculdades de Medicina, e São Paulo e 

Olinda com as de Direito), além de parte considerável profissionalizando-se na 

Universidade de Coimbra. Tais recursos escolares quase sempre foram reconvertidos para 

a esfera política, sem deixar de contar com as heranças familiares, essencialmente nos 

casos das elites militares, uma vez que estes tiveram contato direto com membros da 

família presentes na seara, e cedo transmitiram o conjunto de códigos e lógicas de 

funcionamento para novas gerações, as quais buscaram reproduzir o poder. Fruto da 

transmissão do patrimônio simbólico, a herança política, a militar, etc., depende dos laços 

criados no interior de cada conjunto de parentesco. Estas são acionadas quando 
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necessárias para reivindicar qualidades, posições de prestígios, reconhecimento e direitos. 

Apesar da origem e trajetória social se constituírem critérios fundamentais de distinção 

social, são contados outros recursos, como as redes de amizade (CORADINI, 1997; 

CARVALHO, 2007; GRILL, 2008; SEIDL, 2002, CANCELA, 2009).  

Na literatura francesa, Weisz (1988) mostra como as sessões elogiosas foram 

marcantes na Academia Francesa de Medicina, as quais visam a legitimação de 

determinadas figuras. Ancorado nesta fonte, Coradini (2005) revela como as sessões 

solenes e as ordinárias da Academia Nacional de Medicina (ANM) possuem, no mínimo, 

um duplo objetivo: um funcionando como controle da profissão; e outro como instância 

de consagração de certas imagens sociais e de acumulação de capital de relações. Nas 

análises de Coradini quanto à ANM:   

 

O processo litúrgico de estabelecimento de “laços”, de elaboração e 

consagração de imagens, individuais e coletivas, e consequente ênfase 

em “qualidades” como “heroísmo pessoal”, as “dívidas de amizade” e 

a “bondade” perpassam todas as situações das quais se dispõe 

descrições empíricas (2005, p. 5).                    

 

No seu trabalho sobre elite amazonense, Daou dedica-se a mostrar como o Teatro 

Amazonas consagrou-se como símbolo da elite, onde esta aproveitou para reforçar os 

laços sociais, aumentar status e prestígio, sendo este o lugar reconhecido como 

“instrumento e sinal de civilização no país das seringueiras” (2000, p. 884).  Tais rituais 

de consagração social podem ser justificados quando se pensa no olhar do outro sobre o 

indivíduo consagrado, como um tipo específico de reconhecimento, ou como uma espécie 

de simbiose entre agentes ou transfusão de poder em prol da construção de certas imagens, 

entre outros.  

Em poucas linhas, a consagração social ocorre por uma relação intersubjetiva e 

intercambiável de poder. Isso equivale dizer que mesmo em disputas simbólicas 

permanentes, há momentos em que, por algum motivo, as elites se dedicam à legitimação 

de algumas figuras pertencentes aos mesmos ciclos.  Como afirma Elias (1970), o poder 

é uma particularidade estrutural de todas as relações humanas. Contudo, segundo Saint 

Martin (2008) o que se coloca em questão é o entendimento de como se dão as relações 

de poder entre os indivíduos e grupos, os recursos sociais obtidos e, sobretudo, os 

objetivos das mobilizações dos capitais cultural, econômico, simbólico e social.  

 Com o capítulo foi permitido compreender as lógicas de consagração social, de 

reprodução de poder, de acumulação de recursos simbólicos e materiais encontradas nas 
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trajetórias individuais das “grandes famílias” Franco e Rollemberg que contaram 

essencialmente com o capital de origem, iniciadas pela acumulação de recursos 

econômicos pela apropriação de terras, cultivo da cana-de-açúcar, heranças, alianças 

matrimoniais. Estes aspectos encontrados em ambas se assemelham e compõem o cenário 

de uma época iniciada no Segundo Império, transcorre pela República Velha das 

oligarquias e desemboca no plano contemporâneo, o qual novas demandas e estratégias 

são criadas para a consagração. Díspar, por exemplo, é o reconhecimento e o exercício 

do poder entre as duas famílias.  

A Franco se mostrou mais versátil na reprodução de poder e resistiu às intempéries 

do tempo. Criam e recriam modos de se perpetuar ocupando multiposições nas esferas 

sociais, e nestas pensam em modos de alcançar o topo. As estratégias de reprodução do 

poder dos Franco servem de herança às novas gerações, responsáveis pela manutenção e 

acréscimos dos recursos. Cargos políticos, empresas, títulos acadêmicos se conjugam ao 

trabalho dos meios de comunicação de massa (rádios e TV que fazem parte do patrimônio 

da família) para a criação da boa imagem e porta-voz político para consagração social, 

sem contar com as fortes alianças políticas, as redes de relacionamento.  

A partir do conteúdo apresentado permite-se afirmar que existem múltiplas formas 

de lógicas de ações e estratégias adotadas por agentes e grupos sociais a fim de 

consagrarem-se. Longe de consistir como categoria ou conceito, compreender como 

grupos dirigentes se consagram implica realizar a análise sobre trajetórias sociais, formas 

de inserção nas esferas que compõem a sociedade, os recursos sociais adquiridos, os 

capitais reconvertidos, entre outros.  Nesta parte da pesquisa percebe-se, no tratamento 

dedicado aos agentes das “grandes famílias” Franco e Rollemberg, que as consagrações 

derivaram sobretudo do capital de origem, das alianças matrimoniais, junção patrimonial, 

alianças da parentela, títulos universitários.  

No caso do ex-governador Marcelo Déda, foram fundamentais as articulações 

sociais, a militância política iniciada no ensino médio no Colégio Atheneu, e estendido 

durante o percurso universitário quando cursou Direito, as influências pelos pensamento 

da esquerda, além da constituição de forte rede de amizades com peças centrais da esfera 

política, já que não contou com capital de origem e também não casou-se com mulheres 

de famílias políticas. O capítulo mostrou também como as sessões solenes e as ordinárias 

da (ANM) funcionaram como forma de consagração de certas imagens sociais e de 

acumulação de capital de relações, e como o Teatro Amazonas serviu de símbolo dos 
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grupos dirigentes, os quais aproveitaram para ampliar e reforçar os laços sociais, 

consagrarem-se no contexto de congregação.  

Com os casos apresentados é permito observar que não existe apenas uma maneira 

de consagração social, uma fórmula exata, mas sim modos, estratégias e instrumentos 

para tal objetivo, e esta pesquisa se interessa em descortinar como o colunismo social 

serve como instrumento de consagração. Contudo, antes importa levantar informações 

concernentes ao ofício de colunista social, compreendendo sob que circunstâncias sócio-

históricas (sob a óptica dos contextos internacional, nacional e sergipano) houve demanda 

do surgimento do ofício de colunistas sociais, como se organizam, modos de 

relacionamentos, como estabelecem laços de amizade, alianças políticas, etc., que são 

questões tratadas no capítulo que segue.  
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CAPÍTULO 2 

DIMENSÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO COLUNISMO SOCIAL: 

DEMANDAS SOCIAIS DE SURGIMENTO DO OFÍCIO E 

TENTATIVA DE DEFINIÇÃO  

 

Antes de explicitar como o capítulo está constituído, cabe frisar que o ofício de 

colunista social surgiu com o intuito de conferir solidez às frágeis posições sociais das 

famílias tradicionais norte-americanas que perdiam espaços de poder e prestígio para os 

ricos emergentes. Ou seja, ele surge através da demanda destas famílias em reafirmar suas 

posições, reivindicar a legitimidade de seus espaços pelo recurso da linhagem familiar 

que receavam a perda de poder frente aos “novos ricos”. Nesse sentido, o capítulo expõe 

as condições sócio-históricas de surgimento do colunismo social, como o ofício foi tido 

como fonte lucrativa pelas empresas de informação, fornecendo bases para sua 

consolidação e ampliação de seus espaços nos jornais.  

O capítulo mostra também as condições sócio-históricas para o surgimento do 

ofício no Brasil e em Sergipe, ainda como os colunistas lançaram mão de estratégias, a 

exemplo das alianças políticas, da agregação a “grandes famílias”, da incorporação de 

modelos e do aprimoramento dos “modos de fazer”, para garantir as posições, a 

manutenção e a legitimação do ofício. Elucidadas tais questões (demandas sociais para o 

surgimento do ofício, as estratégias de consolidação das posições dos colunistas sociais, 

etc.) o capítulo apresenta ainda as tentativas de estabelecimento das fronteiras do 

colunismo social, de definição, de organização, de controle, por ser considerada subárea 

do jornalismo, e tendo que dividir com esta profissão os mesmos espaços nos suportes 

físicos no contexto do mercado informativo.  

 

 

2.1. Surgimento do Ofício de Colunista Social: Uma Demanda das Famílias 

Tradicionais Norte-Americanas   

  

 O início do século XX marca as primeiras tentativas de se reservar espaços no 

jornal para a contemplação dos estilos de vida dos grupos dirigentes. As experiências 

iniciais objetivavam apresentar informações de variedades, relacionadas ao 

comportamento, à moda, ao consumo, etc., destes grupos, como aconteceu com o jornal 

britânico Daily Mirror, inaugurado por Lord North Cliffe, especializado inicialmente no 
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público feminino, e com os impressos franceses Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le 

Matin e Le jornal.  

 Apesar das experiências europeias apresentarem tentativas da criação do ofício, 

foram os Estados Unidos a sociedade que não apenas lançou como se especializou nesta 

prática. Isso pode ser justificado principalmente pelo momento sócio-histórico vivido 

pelos norte-americanos: período do auge do jazz, da rotatividade de milionários, do 

famoso cenário hollywoodiano, da ousadia das mulheres nas caracterizações da roupa. 

Além disso, o cenário social norte-americano traz como marca a luta pela manutenção de 

posições sociais, dos esforços dos antigos ricos em manterem-se intactos em suas 

condições de prestígio. O recurso do parentesco endógeno já perdia a funcionalidade, e 

as novas demandas sociais exigiam, concomitantemente, novas estratégias de 

conservação de poder.  

 O recurso da linhagem familiar que ampara os antigos ricos das “grandes famílias” 

se chocava com os “novos ricos” nascidos em linhagens inferiores. As disputas entre os 

antigos e “novos ricos”, os recursos lançados na tentativa de conseguir prestígio foi 

testemunhado pelo colunismo social produzido nessa geografia. A linhagem familiar, 

mesmo sendo reivindicada pelas “grandes famílias” tradicionais como critério de 

distinção, não garantia posições sociais privilegiadas porque nem todos os novos 

membros conseguiam assegurar as riquezas e os privilégios herdados.  

 Antes de tornar-se uma atividade produzida pela veiculação em jornais, o 

colunismo era feito por boatos, pela oralidade: por duas gerações antes de 1850, as 

“grandes famílias” nova-iorquinas dependeram da memória do sacristão da Igreja da 

Graça, Isaac Brown, que guardava bem os nomes, as fofocas e as linhagens sociais. 

Mantinha-se atento ao que ocorria entre as famílias e não hesitava em contar boatos 

(MILLS, 1981).

No final do século XIX, a iminente perda de espaço de poder das “grandes 

famílias” tradicionais fez com que algumas ações fossem tomadas na tentativa de tornar 

sólidas suas posições. Com as alterações nas estruturas sociais provocadas pela Guerra 

Civil, algumas ações foram tomadas na tentativa de resgatar e enrijecer as frágeis posições 

das antigas “grandes famílias”: em 1872, McAllister, um ator norte-americano se dedicou 

a livros de etiqueta da corte, em genealogia, culinária e organizou os Patriarcas, que era 

uma comissão de 25 homens que teriam o direito de liderar a Sociedade. A cada baile o 

Patriarca poderia convidar cinco senhores e quatro senhoras.  
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Os boatos espalhados pelo ator à imprensa era que apenas 400 pessoas podiam ser 

consideradas mais elegantes. No entanto, a tentativa de McAllister fracassou anos depois, 

quando a lista dos 400 mais elegantes não passava de trezentas pessoas que faziam parte 

do círculo das antigas “grandes famílias” de Nova Iorque. O insucesso dessa tentativa foi 

sucedida pela ação acertada de um nova-iorquino solteiro que resolveu publicar uma 

relação das Melhores Pessoas, o The Social Register.   

O primeiro volume circulado, cujo título era The Social Register Association, 

continha aproximadamente 881 famílias que estavam espalhadas em diversas regiões dos 

Estados Unidos. A publicação dos socialmente eleitos vinha acompanhada dos endereços, 

dos nomes dos filhos, dos números de telefone e seus clubes. Seu objetivo era descrever 

os que, por algum motivo, fossem linhagem familiar, qualidades, riqueza, estilos de vida, 

o fazia ser colocado em condição de superioridade (MILLS, 1981). 

 

No início dos anos de 1920, contudo, a lista passara a ser construída pelos 

colunistas sociais, que começaram a assumir papel de árbitros dos costumes, estilos de 

vida. O colunista surge através da demanda social de qualificação de pessoas, da 

necessidade social de demarcação de espaços, de conferir solidez a algumas figuras por 

meio de critérios arbitrários. De outro modo, aparece como ferramenta de conservação de 

poder, como instrumento de consagração social.  

Os colunistas sociais, então, buscavam adquirir e decodificar os códigos 

simbólicos dos grupos dirigentes, compreender seus gostos, estilos de vida, e buscavam 

Figura 1. The Social Register. Fonte: http://www.studlife.com/readallover/tbt-take-a-trip-back-in-time-

through-the-studlife-archives/ 
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também a aquisição de recursos sociais, conhecimento sobre moda, música, esportes, 

política, para cumprir o papel árbitro social. Para isso, no entanto, os grupos dirigentes 

abriram espaço para a livre circulação dos colunistas. A ideia era que pudessem contar 

para a sociedade o que acontecia nas esferas mais íntimas, como o exemplo do café-

society.  O termo, cunhado pelo colunista social Maury Paul (o primeiro a assinar como 

Cholly Knickerboke, em 1919), se referia aos grupos de pessoas que se reuniam em locais 

públicos, mas que apenas os mais privados tinham acesso, somente as figuras tidas como 

“as mais importantes” da época, assim como as “grandes famílias” tradicionais, os 

políticos, os senhores de guerra, o estrelato hollywoodiano, podiam frequentar.  

 

Outros lugares de referência para os grupos dirigentes eram o Stork Club e 

Josephson’s cabaret. A primeira vez que o colunismo ganhou espaço cativo nos jornais 

foi a partir do lançamento das colunas no New York Evening Graphic, assinada por Walter 

Winchell, em 1920. Por conta da concorrência e das disputas pelas maiores fatias de 

mercado, os jornais aderiram rapidamente a ideia. As colunas, intituladas gossip columns, 

traziam a priori quadros de fofocas, depois foram condensando seus trabalhos, retirando 

o caráter do mexerico e passando a informar mais sobre grupos dirigentes, com foco no 

que consideravam de qualidades, também formas de casamento, viagens, novas posições 

dos membros das “grandes famílias”, entre outros assuntos. Muitos destes impressos se 

Figura 2. Cafe Society Downtown, em Greenwich Village, 1945.  Fonte: Corbis 
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especializaram no colunismo, o que em décadas posteriores passou a ocupar parte 

considerável das plataformas jornalísticas.  
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 As colunas geraram comentários, burburinhos entre os grupos dirigentes. Em 

1940, o colunismo de Winchell alcançou cerca de 90% do público norte-americano. Suas 

colunas foram se especializando na política, religião, tornaram-se fonte de informação 

para o rádio, programas de TV. O colunista em pouco tempo se firmou como um dos 

homens mais influentes de sua época (ALVES MARIA, 2008).  

 As principais características do colunismo social são a informação pautada nas 

cerimônias dos grupos dirigentes, o abuso dos adjetivos que qualificam personalidades, 

possui o efeito simbólico de conferir poder, como também é capaz de construir más 

famas, traz pautas de política, economia, cultura, esportes, mas todas centradas apenas 

nos que ocupam o topo de cada esfera. O colunismo social, como foi observado, surgiu 

pela demanda das famílias tradicionais norte-americanas por receio da perda de espaços 

Figura 3.The wedding guests were a mix of the New York and Philadelphia Social 

Register families with Miss Porter's debs and Yale's Skull and Bones. Fonte: 

newyorksocialdiary.  
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de poder e prestígio frente aos “novos ricos” formados depois da Guerra Civil. Ou seja, 

foi uma estratégia encontrada tanto para consagrar determinados indivíduos, de legitimar 

algumas personalidades, quanto para conservar seus poderes. A finalidade está mais para 

agradar os “donos de poder” do que criticar.  

O espaço identificado como colunismo social, com reservas de espaço dedicado 

apenas aos grupos dirigentes, surge depois de ser notada como fonte importante de lucros. 

Ao relatar as cerimônias das “grandes famílias”, dos postos ocupados pelos seus 

membros, apresentar os “novos ricos” baseado nas trajetórias sociais de sucesso 

apresentando as estratégias adotadas por estes em meio às circunstâncias sócio-

econômicas, etc., acaba oferecendo um diagnóstico da configuração das sociedades 

noticiadas. Seu surgimento e projeção correspondem diretamente às condições social, 

econômica, política e cultural de cada sociedade, como pode ser observado nos Estados 

Unidos, e não menos diferente ocorreu com o Brasil.  

 

2.2. Bases Sócio-históricas da Consolidação do Colunismo Social Brasileiro 

  

  

 No Brasil, o colunismo social se consolida no governo de Juscelino Kubistchek 

(1956-1961). O período é marcado pelos grandes investimentos, entrada do capital 

estrangeiro, industrialização, aplicações milionárias no setor tecnológico. Mas foi o setor 

industrial o principal responsável pela áurea de uma minoria rica dominante e de grandes 

expectativas nacionais. Com a entrada do capital estrangeiro e a abertura de empresas, 

especialmente as automobilísticas (Ford, Volkswagen, Willys e General Motors), um 

grande contingente de pessoas correu em busca de empregos. Na área cultural, o governo 

de JK lança o mundo da moda cosmopolita, uma sociedade midiática, uma forte indústria 

cultural. Os anos de 1950 no Brasil são marcados pela inauguração da TV Tupi, pela 

primeira Bienal de São Paulo, pela construção de Brasília, criada pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer como projeto cidade moderna, pela conquista do futebol brasileiro no 

Campeonato Mundial do Futebol. É marcado também pelo exercício do poder de grupos 

minoritários, seletos, concentrados nas altas esferas coadunados aos grandes empresários 

nacionais e internacionais. Um momento com aumento do êxodo, das migrações 

populacionais e contração de dívida externa.  

 O período tornou-se fértil para ascensão de “grandes famílias” brasileiras como a 

Marinho (dona das empresas e Organização Globo, com fortuna estimada em US$ 28,9 
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bilhões e que lidera o ranking das famílias mais ricas do Brasil6), a Safra (dona do banco 

Safra, tem fortuna estimada em US$ 20,1 bilhões), a Ermírio de Moraes (dona do 

Conglomerado Votorantim, com riqueza estimada em US$ 15,4 bilhões); a Moreira Salles 

(a fortuna da família é derivada da herança do Unibanco, incorporado ao Itaú, e de uma 

empresa de mineração de nióbio. Somando todo o patrimônio, gira em torno de US$ 12,4 

bilhões), entre outras.  

 O lançamento das “revistas de consumo” vão servir de matéria-prima para o 

colunismo social brasileiro. As editorias centravam-se sobretudo nos carros de luxo, na 

moda, nos vinhos, enfim, objetos utilizados pelos grupos dirigentes da época, nos estilos 

de vida das famílias tradicionais e nos “novos ricos”. Novas formas de contar história e 

fazer críticas foram sendo lançadas, a exemplo do caricato de humor. A tecnologia das 

máquinas de impressão agilizavam os processos de transmissão de informações.   

 O colunismo social brasileiro construiu suas bases sobre experiências dos cariocas 

Ibrahim Sued, Jacinto de Thomes, e ao paulista Tavares de Miranda. Mesmo inspirados 

no modelo norte-americano de tratar as informações, cada um buscou formas de se 

consagrar. Nos anos de 1940, as cerimônias brasileiras abordadas pelos colunistas eram 

apenas descritivas. As qualificações, inserção de termos em francês, em inglês, somente 

destacaram-se na década posterior, onde a notícia fora relatada de forma solta, opinativa, 

sem aspectos linguísticos rígidos.    

A inspiração no modelo do colunismo norte-americano esteve presente durante 

todo o desenvolvimento do colunismo brasileiro, como o exemplo da Lista das 10 Mais 

Elegantes (baseada na The Social Register), criada pelo colunista social Manuel 

Bernardes Müller, que assinava sob pseudônimo Jacinto de Thormes. Como o próprio 

título sugere, a lista brasileira apresentava apenas mulheres que o colunista considerava 

mais elegantes. Na maioria das vezes eram mulheres dos grandes políticos da época e de 

grandes empresários presentes nos círculos mais restritos da sociedade. Como a lista não 

teve a mesma repercussão, o colunista viu a necessidade de compreender aspectos 

singulares do Brasil para lançar novas estratégias de legitimação da atividade. A lista 

brasileira com as Dez Mais do Ano era lançada não só nos impressos, como o Diário 

                                                           
6 REVISTA FORBES. http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2014/05/13/the-15-richest-families-

in-brazil/. 

 

http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2014/05/13/the-15-richest-families-in-brazil/
http://www.forbes.com/sites/andersonantunes/2014/05/13/the-15-richest-families-in-brazil/
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Carioca, como também em revistas especializadas, a exemplo da Manchete, do Grupo 

Bloch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Lista das 10 Mais surtiu maior efeito quando Jacinto de Thomes passou a 

trabalhar no jornal Diário Carioca, que tinha Prudente de Morais como presidente e 

redator-chefe da imprensa. Uma das exigências feitas por ele a Jacinto de Thormes foi o 

uso do francês, sinônimo de requinte na época.  

Figura 4.  Jacinto de Thormes, “As Dez Mais” – Os Melhores do Ano. 

Fonte: Revista Manchete.   

Figura 5. Jornal Diário Carioca. Fonte: Blog do Colecionador Márcio. 
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Mesmo não contente com a exigência, o colunista acabou se submetendo para 

continuar atuando na área: “eu achava aquilo uma frescura, mas como precisava ganhar 

dinheiro, não podia recusar”.  

Ibrahim Sued foi outro nome de destaque no colunismo social brasileiro. Ainda 

hoje ele é lembrado como a figura que mais contribuiu para legitimar a atividade. Seu 

desenvolvimento político se manifestou de diversas formas: com o apoio à candidatura 

de Fernando Collor; com críticas desferidas à União Nacional dos Estudantes (UNE). No 

cenário Internacional, dedicou-se ao tratamento de notícias relacionadas à candidatura de 

Perón na Argentina, à coroação da Rainha Elizabeth, à Guerra do Vietnã, etc.  

 

O Sr. Tancredo Neves foi muito cumprimentado por ocasião de sua 

diplomação na Escola Superior de Guerra. Aliás, deveria ser obrigatória 

este curso para todos os candidatos ao governo dos estados e à 

presidência da República. O curso da nossa Sorbonne é realmente um 

dos mais sérios que aqui fazem (SUED, 2001, p. 23).   

    

Ibrahim Sued foi considerado pai do colunismo social brasileiro. Ele era filho de 

imigrantes árabes, estudou em escola pública, terminou o ginásio e começou a carreira 

como fotógrafo. Sua ascensão ocorreu quando capturou o cumprimento de Otávio 

Mangabeira ao General Eisenhower, que tinha acabado de comandar as tropas aliadas da 

Segunda Guerra Mundial. Mangabeira segurou a mão do general e baixou a cabeça. A 

impressão era de que iria beijá-la, algo que não aconteceu. Mesmo sem falar inglês, o 

colunista obteve declaração do presidente Kennedy para os leitores do jornal O Globo. A 

enorme fotografia desse encontro decorou a entrada de seu escritório, em Copacabana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – “o beijo de Mangabeira” – O Globo, em 1946. Imagem 

flagrada por Ibrahim Sued no colunismo social. Fonte: SUED, 2001.  
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A imagem flagrada serviu de trunfo para consagração social do colunista. Durante 

o trabalho de cobertura de grandes cerimônias, Sued aproveitava para tirar fotos com 

figuras de grande poder na sociedade. Isso lhe garantia status, permanência na carreira, 

consagração. Por ter conquistado espaço de prestígio através da fotografia, tal estratégia 

se fez presente em toda sua trajetória. Um exemplo disso pode ser notado na imagem 

tirada ao lado da Rainha Elizabeth II em uma de suas visitas ao Brasil, em 1968.   

 

 

 Na política, Sued abusou das imagens ao lado de homens de poder, como pode ser 

observado. Isso facilitou seu acesso a esferas mais restritas do Brasil. A fotografia tornou-

se a principal aliada em sua trajetória no colunismo social. Dessa forma, Sued além de 

conquistar poder, também ampliou e conferiu poder à sua rede de relacionamentos. As 

fotografias tiradas referem-se ao período brasileiro designado Anos de Chumbo, marcado 

por perseguições políticas, tortura e censura da mídia, algo que não afetou o colunista por 

causa de suas alianças políticas mesmo sendo um homem de mídia.  

As alianças políticas fizeram de Sued o colunista social mais poderoso no Brasil 

em sua época. A construção de uma rede forte de relacionamentos o fez acumular 

prestígio, recursos sociais multiformes. Ele não só conseguiu consagrar-se, como o 

espaço reservado ao colunismo acabou sendo visto como uma estratégia lucrativa pelas 

empresas jornalísticas. Diferente dos jornalistas que foram controlados de todas as formas 

pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), os colunistas tiveram acesso a todas 

Figura 7.  Ibrahim Sued em cumprimento a Rainha Elizabeth II. Fonte: SUED, 2001. 
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as esferas sociais. Sued, por exemplo, em fases mais rígidas da Ditadura, ganhou um 

programa na TV Globo, emissora porta-voz da direita brasileira.  

 

Figura 8. Ibrahim Sued ao lado de Getúlio 

Vargas durante matéria para o jornal O Globo. 

Fonte: SUED, 2001. 

Figura 9. Ibrahim Sued ao lado de Eurico Gaspar 

Dutra e Café Filho em cerimônia. Fonte: SUED, 

2001. 

Figura 10. Ibrahim Sued e Juscelino Kubitschek durante a 

gravação do seu programa na Globo. Fonte: SUED, 2001. 
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O estilo de relatar um fato era um de seus principais trunfos. Isso lhe garantiu 

longevidade na carreira. Apesar da predominância de assuntos políticos, Sued envolveu-

se também com o relato de bilhetes trocados entre os ricos, principalmente entre os grupos 

de meninas que se juntavam no café society que não conseguiam “desencalhar”, as quais 

chamou de steps do society. Criou mistérios quando escreveu em sua coluna A Dama de 

Preto. Das festas de caridade as quais nomeou La Nuit du parfum, devido ao desfile que 

acontecia sempre a final destes eventos, delatou os trajes e as essências que relembravam 

a infância. Na cultura, Sued falou da literatura, do teatro, música, cinema, artes, carnaval, 

desfile de moda e até do campo acadêmico:       

 

Se o sociólogo Gilberto Freyre tivesse que mandar editar nova edição 

do seu famoso livro Casa-Grande e Senzala, naturalmente incluiria 

alguns rapazes descendentes de conhecidas famílias brasileiras: quando 

estão ouvindo a fabulosa cantora negra Josephine, os seus olhos 

começam a brilhar... Sem o auxílio de babás... (SUED, 2001, p. 38).  

  

Nas experiências atuais do colunismo social, o ocupa no jornal pelo menos seis 

páginas, chegando a um caderno separado (como é o caso do colunismo em Sergipe) 

tratando dos indivíduos e grupos dirigentes presentes nas diversas esferas sociais 

(política, economia, gastronomia, cultura, entre outros). Os nomes mais conhecidos hoje 

são Zózimo Barroso do Amaral, que começou a trabalhar em 1963 no jornal O Globo 

como jornalista, filho do banqueiro Boy Barroso do Amaral, que deixou para trás o curso 

de Direito e ingressou permanentemente no colunismo social. Como já pertencia às altas 

rodas, não teve dificuldade de inserir-se na atividade e de produzir suas colunas, as quais 

abarcavam, sobretudo, fofocas sobre a high society carioca. Contemporâneos como 

Ricardo Boechat e Amaury Júnior deixaram também suas marcas no colunismo social. O 

primeiro deles passou por diversos veículos, dentre eles, o Jornal do Brasil, O Globo, 

Diário de Notícias; já o segundo trabalhou no Dia e Noite, TV Tupi, Diário Popular, TV 

Gazeta, Record e Bandeirantes (BARBALHO, 2001).  

Figura11. Jornal Diário do Amazonas. Fonte: http://vp.virtualpaper.com.br/diariodoamazonas. 
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Outro exemplo proeminente é Zenaldo Mota, colunista que galgou espaço de 

prestígio no jornal Diário do Amazonas. Sua produção ocupa de seis a oito páginas no 

jornal, relatando o comportamento, os rituais das “grandes famílias” amazonenses.  

Colunista social em ascensão, Vinícius Bracht Oliveira, do jornal O Paraná, 

movimenta alianças, redes de relacionamento, recursos sociais adquiridos em diversas 

esferas para reconverter em capitais que garantam não só a permanência na profissão 

como bons espaços no jornal em que atua.  Suas colunas ocupam de quatro a seis páginas 

do veículo impresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o apanhado foi possível notar que as formas de consolidação do colunismo 

social nos impressos brasileiros foram construídas pelo intercâmbio de interesses mútuos: 

o colunista social dependendo das redes de relações para continuar o ofício, para se 

consolidar; os grupos dirigentes os tendo como uma forma de consagração, também de 

dependência dos seus julgamentos, da construção da imagem; e a empresa dependente do 

ofício do colunista para obtenção de lucro.  Ou seja, o colunismo social acabou 

conquistando cada vez mais espaços nos jornais, constituindo seções próprias dedicadas 

Figura12. Jornal O Paraná. 

Fonte.http://src.odiario.com/Pdf/2015/04/08/edicaocompleta.pdf 
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apenas aos interesses dos grupos dirigentes. Isso pode ser notado nas experiências citadas 

e não menos diferente ocorreu em Sergipe.  

   

 

2.3. Inserção do Colunismo Social nos Impressos Sergipanos  

 

  O colunismo sergipano atual ocupa um caderno contendo de 12 a 16 páginas. Uma 

das justificativas para o aumento do espaço do colunismo no Estado é a garantia da boa 

fatia publicitária, a compra do espaço nos jornais. Os valores variam de acordo com a 

posição do material informativo no caderno, se colorido ou preto e branco. Na tabela de 

valores do caderno do colunismo social do Jornal da Cidade, os preços para inserção de 

anúncio ou cerimônias particulares giram em torno de R$ 650 e R$ 7 000 mil, conforme 

mostra tabela anexa a esta pesquisa.  

Historicamente, o colunismo social sergipano começa a se manifestar no início do 

século XX. As pequenas notas ocupavam meia página dos jornais e tratavam de rituais 

como aniversários, falecimentos, casamentos, etc., realizados entre os grupos dirigentes. 

Dos 170 periódicos que circularam durante a República Velha, apenas 21 deles não se 

dedicou ao colunismo. Eram jornais alternativos, sem interesse em verbas publicitárias, 

inspirados na política de esquerda e que tiveram curta duração. São alguns exemplos de 

jornais de época com espaços reservados ao colunismo: A Cruzada (1918), Gazeta de 

Sergipe (1928), Vida Laranjeirense (1930), 13 de Julho (1932), A Tribuna (1932), 

Correio de Aracaju (1942), Sergipe Jornal (1943), Correio de Propriá (1946), Folha 

Popular (1957), O Arauto (1936), A Voz de Lagarto (1969), entre outros. (CRISTIANE 

SOUZA, 2001). 

 Nesse período, Sergipe foi marcado pelas tentativas de democratização, pelas 

instabilidades políticas, pelo domínio dos senhores do açúcar, pelas tentativas de 

melhorias nos setores da saúde, pelos avanços tecnológicos, pela participação do Estado 

de Sergipe na campanha contra o analfabetismo, e pelas poucas manifestações culturais. 

Neste período de transição sócio-histórica, as notícias relacionadas estavam concentradas 

especialmente nas decisões políticas, posses, lutas ideológicas religiosas. Essas 

informações ocupavam praticamente todo o corpo dos jornais (DANTAS, 2004).  

Mesmo com o colunismo social sergipano ocupando meia página dos jornais 

sergipanos, com informações construídas em colunas pequenas, ainda tiveram que dividir 

espaço com a publicidade. São exemplos de veículos que continham colunismo: A 
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Cruzada (1918), Gazeta de Sergipe (1928), Vida Laranjeirense (1930), 13 de Julho 

(1932), A Tribuna (1932), Correio de Aracaju (1942), Sergipe Jornal (1943), Correio de 

Propriá (1946), Folha Popular (1957), O Arauto (1936), A Voz de Lagarto (1969), entre 

outros. 

 Destes veículos os que mais se destacaram foi o A Cruzada, que seguia uma linha 

editorial do jornal ancorada nos princípios da vida cristã, e o Gazeta de Sergipe, centrado 

na política do Estado. O colunismo social do A Cruzada começa a ser notado a partir dos 

trabalhos de Tereza Neumann, nos anos de 1960. Apesar de bem conhecida entre os 

grupos dirigentes responsáveis pelas principais decisões na capital, a colunista só começa 

a imprimir sua imagem, a criar uma identidade na área a partir de 1967.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela iniciou a carreira com a divulgação de pequenas notas escritas no final das 

páginas, que alternavam continuamente entre três, seis e oito, cujo título era Reportagem 

Social. Suas principais matérias criadas se basearam nos eventos realizados no Iate Clube 

de Aracaju, lugar muito frequentado pelos grupos dirigentes do Estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Jornal A Cruzada, em janeiro de 1967. 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Figura 14. Jornal A Cruzada. Fonte: IHGSE. 
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Neumann foi substituída no final da década de 1960 pela colunista Miriam Márcia. 

A colunista social Márcia trouxe para o A Cruzada um estilo aproximado ao utilizado por 

Sued: mais opinativo, crítico, carregado de adjetivos. A incorporação do modelo do 

colunismo nacional se mostra mais evidente quando ela traz para sua página a lista das 

Dez Mais Elegantes em Sergipe, uma experiência que começou nos EUA, depois foi 

trazido para o Brasil por Jacinto de Thormes.  A ideia de Márcia movimentou a elite, 

especificamente as esposas e filhas dos poderosos do Estado, que caprichavam na 

vestimenta para a eleição. No evento, as Dez Mais Elegantes eram segregadas nas 

categorias das 10 Senhoras Mais Elegantes e das 10 Senhoritas Mais Elegantes. Nessa 

época, o colunismo social já apresentava um modelo imagético e textual parecido com os 

impressos mais recentes.  

.       

 

A política era assunto principal no Gazeta de Sergipe. Como veículo de oposição, 

colecionou denúncias das falhas do governo de Leandro Maciel. Segundo Dantas (2004), 

o Gazeta firmou-se como o jornal mais combativo da época. Ele exerceu grande 

influência nas decisões políticas do Estado e contribuiu incisivamente para o desgaste da 

União Democrática Nacional (UDN).  O jornal trazia um quadro plural de notícias. Seus 

principais títulos foram: A vida na Cidade, Noticiário Internacional, Noticiário Político, 

Gazetas nos Esportes, A Vida nos Municípios, Forenses, Coluna Sindical, Variações em 

Fá Sustenido, Economia e Finanças.  

Figura 15. Jornal A Cruzada. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 
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O Gazeta de Sergipe noticiou fatos de impacto na sociedade sergipana, a exemplo 

da extinção do Tribunal de Segurança Nacional (TSN), órgão máximo de repressão do 

Estado Novo; também a revogação da data da eleição dos governadores, marcada para 

todo 2 de novembro, que ficou incompatível ao pleito que elegeria o presidente da 

República e os Parlamentares da Constituinte.  

O colunismo social este impresso só ganhou relevo a partir da inserção do 

jornalista Carlos Henrique, mais conhecido como “bonequinha”. A morte súbita no ano 

de 1958 marcou seu pouco tempo de produção, deixando uma lacuna nesta publicação. A 

trajetória do colunismo social no Gazeta é marcada por diversas alterações no quadro de 

funcionários, como afirmou Ivan Valença em entrevista para esta pesquisa. Além de ter 

assumido diversos cargos no Gazeta no período que se estendeu de 1957 a 1970, Valença 

também fundou o Jornal da Cidade, veículo que hoje faz parte do patrimônio da família 

Franco, em fevereiro de 1970.  

 

Bonequinha tinha sopro no coração, daí foi se operar e morreu na 

cirurgia. Depois Wellington Elias foi chamado para assumir o cargo, 

noticiando cerimônias básicas como casamentos, batizado, 

aniversários, por aí. Elias trabalhava na Faculdade de Filosofia, onde 

depois fui estudar, mas acabou não dando certo. Quando eu assumi o 

cargo de editor, no lugar de Pasqual Maynard, fui procurar uma 

colunista social e achei Zé Luita Correia, daí logo passou no concurso 

para juíza e foi trabalhar no interior. Passaram pelo colunismo do 

Gazeta também Hilma Fontes, Clara Angélica, Maria das Graças. Por 

volta de 1978, o jornal se encontrava sem colunista. E foi num evento 

de lançamento de uma espécie de catamarã, onde fui cobrir no lugar do 

jornalista Nilson Socorro, que avistei uma menina galega que me 

impressionou pela desenvoltura e delicadeza, e era a Thaïs Bezerra. Foi 

que um amigo nosso em comum, Jorge Lins, um homem de teatro, a 

trouxe para trabalhar, onde ela topou de imediato (entrevista com Ivan 

Valença).      

 

 É possível notar a partir da trajetória do colunismo no Estado que os bons espaços 

ocupados hoje pelo colunismo nos jornais resultaram de esforços estratégicos.  

Figura16. Jornal da Cidade.  Fonte: 

http://www.jornaldacidade.net/capas/Main.php?MagID=8&MagNo=890&j=86852 
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A conjugação dos investimentos empresariais, o interesse em divulgar rituais 

particulares, a renda publicitária, as fortes redes de relacionamentos, boas agendas de 

contatos, adoção de estratégias de consagração, fizeram com que o colunismo social 

sergipano de hoje ocupasse um caderno separado das demais notícias. É possível notar 

com as informações apresentadas não só a permanência do colunismo social, mas também 

o aumento e disputa pelos espaços nos jornais. Os esforços para consolidar espaços não 

se restringem aos veículos de comunicação, eles resultam do interesse dos próprios 

colunistas em sedimentar seus ofícios. Isso porque, apesar de poder circular em espaços 

restritos, de poder acumular prestígio, são tidos como subcategoria jornalística. Por isso 

a busca de fronteiras, de definições do ofício, do controle, da organização e da 

legitimação.   

  

2.4. Afinal, o que é Ofício do Colunista Social? Demanda por Definição e 

Regularização  

Mesmo circunscrita à atividade jornalística, o colunismo social aproxima-se do 

papel dos bajuladores da majestade (Elias, 2001) da corte francesa, da prática de 

dedicatórias dos homens da elite, artistas que tentavam garantir seus espaços. No Brasil, 

o surgimento do colunismo se confunde com a instauração do jornalismo cultura do 

século XIX. A arte de dedicatórias tomou forma no complexo contento do Antigo Regime 

que, apesar de ter suas estruturas abaladas na Revolução Francesa, deixou permanências 

no ambiente da Europa do século XIX e também no Brasil oitocentista (DELMAS, 2008).  

Algumas noções sobre o colunismo social ajudam a pensar do que trata a 

atividade, já que não há definição clara, consensual. Para Gilberto Freire (1978), o 

colunismo diz respeito ao culto à estética, ao consumo, é construída sobre mexericos. É 

espelho da burguesia brasileira e reflexo do sintoma da vaidade do país, que sente a 

necessidade de divulgar cerimônias particulares.  

O colunismo social é subcategoria da profissão de jornalismo, um ramo mal 

interpretado e pouco reconhecido. Apesar de presente nos meios de comunicação (MCM), 

a atividade não está compreendida nos programas de cursos universitários de 

comunicação e nem em especializações. A questão que se coloca a partir disso é: um 

colunista social é um jornalista?  

Em parte é possível dizer que sim, quando se pensa nos trabalhos para os MCM, 

o tratamento com as notícias, no espaço ocupado na seara jornalística, além de estar sob 
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proteção sindical e das federações jornalísticas. Por outro lado, sua prática se aproxima 

da literatura, e fica muito clara ao descrever a cultura dos grupos dirigentes, a rotatividade 

dos milionários, entre outras. Como não bastasse, no colunismo social não há carga 

horária estabelecida pelas empresas, até porque os colunistas possuem relações estreitas 

com donos, e precisam apenas preencher seu espaço no impresso ou nas mídias com 

informações relacionadas a sua seara. A aproximação do colunista social com o dono da 

empresa facilita negociações, diálogos de diversas ordens sem intermédio de instrumento 

exterior, como sindicato, por exemplo.  

Esse diagnóstico leva a outra interrogação: como o colunista social pode exigir 

seus direitos previstos no Código de Ética dos Jornalistas se a condução de sua atividade 

possui aspectos tão destoantes do jornalista padrão? Como o mercado, os contratantes, 

podem cobrar deveres designados a jornalistas comuns? Desse modo, o colunista social 

tanto guarda semelhanças a profissões formalizadas (como o jornalismo, com escolas 

específicas, um mercado voltado à área, um código deontológico especifico, ganhou 

carteira profissional de jornalismo) quanto se aproxima de atividades informais (como 

motoboys, chargistas, prostitutas, entre outras) que se organizam para regulamentar, 

ganhar reconhecimento e apoio estatal. Se o jornalismo já é uma profissão de fronteiras 

frouxas, como denuncia Neveu (2001), depois que foi suprimida a exigência do diploma 

o quadro se tornou ainda mais complexo.  

Na tentativa de estabelecer fronteiras, controlar e se legitimar frente a outros 

espaços profissionais, em maio de 1986, durante o evento Viola de Cocho, um grupo 

formado por 50 colunistas brasileiros se juntou em Cuiabá para fundar a Associação 

Brasileira de Colunistas Sociais (Abracos). Durante o evento ficou decidido que a 

colunista brasileira Vera Martins (SP) seria presidente da entidade e nível nacional, e 

Maria Tereza Olinto (MT) a vice.  

Quatro anos depois a Abracos transformara-se em Federação Brasileira de 

Colunistas Sociais (Febracos). Essa é a única entidade responsável por ajudar a refletir 

sobre o papel do colunista, de colocar em pauta os dramas cotidianos, para partilhar com 

seus pares as aflições da atividade. Momento e local também onde os mais experientes 

treinam os aspirantes, recém-chegados na atividade. Além de serem utilizados para 

aproximar os agentes, os eventos, encontros nacionais, cumprem ainda a função de 

reajustar os códigos simbólicos. Por outro lado, esses mesmos espaços se transformam 

em ambientes de disputa pela melhor condução da atividade, vencendo àquele que está 
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atrelado aos nomes que ocupam posições em esferas de maior prestígio social, milionários 

que acumulam cargos em esferas distintas.  

Assim como aconteceu com outras profissões (medicina, direito, engenharia, 

jornalismo), que tiveram que compactuar com o Estado para garantir legitimação, os 

colunistas sociais também adotaram a estratégia de fazer alianças políticas, só que não 

em forma de defesa de uma categoria, de legitimação estendida a um grupo, mas realizada 

individualmente na disputa cotidiana pelo próprio reconhecimento. Enquanto em diversas 

experiências profissionais facilmente se nota o momento em que se coadunam esforços, 

opiniões, visando a categoria; na história do colunismo social, pelo contrário, a trajetória 

da atividade está praticamente centrada em nomes específicos, em biografias.  

No Brasil, a falta de um modelo específico do ofício ou uma escola para a 

formação, levou os colunistas a se inspirarem em arquétipos ou formas de atuar baseadas 

em colunistas do exterior. Tiveram que acompanhar o ritmo do mercado jornalístico e 

lançar técnicas próprias ancoradas no cenário brasileiro de suas épocas. A atividade 

jornalística calcada na objetividade, em ferramentas próprias, como o lead, não funciona 

no colunismo social. Comum na área é o avesso do modo jornalístico de contar um fato. 

É justamente a subjetividade, a descrição supervalorizada, que se constitui como recurso 

estilístico imperativo na construção da notícia.  

 A permanência na área deriva, dentre outras coisas, da acumulação de diversos 

recursos sociais, das estratégias adotadas e, sobretudo, a que grupos dirigentes seu nome 

está atrelado, dos seus contatos ou capital social. Uma qualidade que o colunista social 

precisa apresentar no desempenhar de suas funções é a compreensão da engrenagem 

social, das alterações socioeconômicas que vão colocar determinados grupos como 

dominantes.  

No colunismo social o diploma nunca foi exigência para atuação. Por isso, como 

aconteceu com o jornalismo e em outras atividades em que o peso do diploma é mínimo, 

os colunistas precisam apresentar habilidades, recursos sociais, capitais distintos, etc., 

para suprir esta lacuna na atividade. Como se sabe, o colunismo social se constituiu às 

sombras do jornalismo, mas as duas atividades possuem características (formas de 

organização, estilo textual, rotina, formas de se legitimar) muito próprias. A partir disso, 

uma questão se faz pertinente: que espaço ocupa o colunismo no jornal? A resposta consta 

na trajetória do colunismo inserido nos meios de comunicação, nos espaços onde 

disputam as informações. 
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Esta ocupação varia conforme a verba publicitária injetada nesse espaço em 

específico. Assim, o colunismo possui uma autonomia relativa quanto às outras matérias 

que compõem o material jornalístico. Outra característica da referida autonomia é que 

nenhum outro profissional de jornalismo substitui o colunista social em caso de 

absenteísmo.  

Como já foi observado, o crescimento da atividade e dos espaços no jornal tiveram 

respaldo mais em biografias do que em conquistas coletivas. Sabe-se das tentativas de 

organização, controle, etc., como a Febracos, mas são as trajetórias individuais, o 

entrecruzamento destas que a impulsionou. 

Esta parte da pesquisa permitiu mostrar, dentre outras questões, como algumas 

experiências europeias apresentaram estilo aproximado do colunismo social, mas foi em 

território estadunidense que houve a consolidação do ofício, proporcionada pelas 

condições sócio-históricas vividas naquele momento, a exemplo do auge do jazz, da 

rotatividade dos milionários, a ousadia incutida na moda, entre outros. A partir do 

exposto, cabe frisar que o ofício de colunismo social surgiu da demanda das “grandes 

famílias” tradicionais norte-americanas em reafirmar suas posições pelo receio da perda 

de poder e prestígio para os “novos ricos” que emergiram no pós Guerra Civil. Por outras 

palavras, o cenário estadunidense desse período foi marcado pelas disputas de poder entre 

antigos e “novos ricos”, e o ofício surge como aliado das famílias tradicionais que 

reivindicavam a legitimidade segundo o recurso da linhagem. Exemplo disso ocorreu com 

o ator McAllister que dedicou-se aos livros de etiqueta, estudos de genealogia, de moda, 

para organizar os Patriarcas: uma comissão formada por 25 homens considerados os 

legítimos e estes que deveriam organizar a Sociedade.  Ele foi o responsável também pelo 

lançamento da lista que englobava os 400 mais elegantes dos Estados Unidos. Tal 

iniciativa fracassou pouco tempo depois de inaugurada. Outra experiência que vale ser 

ressaltada foi a do lançamento do The Social Register Association, uma lista composta 

incialmente por 881 famílias norte-americanas tidas como “as mais importantes” de suas 

épocas, que depois passou a ser composta “pelos melhores indivíduos”, os socialmente 

eleitos. Esta lista ainda hoje é considerada uma das mais proeminentes nesta área.  

Com o capítulo foi possível compreender como os colunistas acabaram tornando-

se árbitros de gosto e de estilos de vida de grupos dirigentes, como lançaram “modos de 

fazer”, como foram se aprimorando e galgando espaços nos impressos informativos. A 

ideia que lançou o ofício de colunismo era de que pudesse ser contado o que estava 

acontecendo nas esferas mais íntimas da sociedade, como o exemplo do café-society, 
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local público de reunião de pessoas privadas, constituída por Senhores de Guerra, antigas 

famílias tradicionais, políticos, empresários. As colunas sociais, neste contexto social, 

eram denominadas gossip columns, especializadas em abordar assuntos relacionados aos 

grupos dirigentes. Destas colunas, as características de mexerico foram substituídas pelo 

relato mais formal, condensado a respeito dos grupos de poder. Contudo, o ofício ganhou 

notoriedade e fincou suas bases com as gossip columns do colunista social Winchell. Seus 

trabalhos, iniciados nos anos de 1940, atingiram 90% do público norte-americano. 

Observado como objeto lucrativo, logo as colunas sociais foram ocupando e dividindo 

espaços no jornais.  

O capítulo mostrou também que o ofício de colunistas sociais no Brasil se 

consolidou a partir das condições sociais (política, econômica, cultural, etc.) inauguradas 

pelo governo de JK, um período marcado, sobretudo, pelos grandes investimentos do 

capital financeiro, pela inauguração de emissoras, pelas características cosmopolitas 

apresentadas na cultura, também marcado pela dependência do capital exterior, entre 

outros. No entanto, o período foi considerado fértil no que tange à consolidação do ofício 

de colunistas sociais, que aproveitaram para construir e ampliar suas redes de 

relacionamento, para consagrarem-se junto aos grupos dirigentes da época.   

A pesquisa expôs como na falta de um modelo, um “modo de fazer” o ofício, os 

colunistas sociais acabaram se inspirando nos modos de construção do colunismo norte-

americano, a exemplo do lançamento da Lista das Dez Mais do Ano, pelo colunista 

Jacinto de Thormes.  Este, inclusive, junto a Tavares de Miranda e a Ibrahim Sued, são 

considerados os nomes que alicerçaram o ofício no Brasil. Mas vale frisar que ainda hoje 

Ibrahim Sued é a figura de maior destaque da tríade, considerado o pai do colunismo 

social brasileiro. Através de alianças com figuras políticas mais poderosas de sua época, 

pela inauguração do colunismo social mais crítico, mais politicamente posicionado, pela 

maneira opinativa de descrever os comportamentos dos grupos dirigentes, pela forma com 

que deu nova roupagem ao ofício, Sued ajudou a fincar o ofício e fez com que as empresas 

jornalísticas separassem espaços nos impressos dedicados a informações específicas do 

universo dos grupos dirigentes.  

O capítulo também mostrou que o ofício do colunismo social sergipano começou 

a se manifestar no início do século XX, apresentando pequenas notas sobre as principais 

cerimônias dos grupos dirigentes locais. Neste contexto sócio-histórico de surgimento do 

ofício, Sergipe foi marcado pelas tentativas de democratização, pela efervescência 

cultural, pelas disputas políticas pelos principais cargos neste âmbito. Apesar de alguns 
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periódicos apresentarem informações dedicadas aos ocorridos entre os grupos 

dominantes, foram os jornais A Cruzada (a partir dos trabalhos iniciados com a colunista 

Tereza Neumann nos anos de 1960, depois sucedida por Miriam Márcia, que apresentou 

estilo de relato aproximado de Ibrahim Sued, lançou no Estado A Lista das Dez Mais 

Elegantes de Sergipe, etc.) e no Gazeta de Sergipe (com o trabalhos inaugurados por 

Carlos Henrique, popularmente conhecido como “Bonequinha”) que ofício começou a se 

consolidar.  

Com isso é possível notar que o ofício conquistou maiores espaços nos jornais 

pelos esforços e estratégias lançadas por determinados indivíduos interessados na 

manutenção de seus espaços do colunismo social, uma seara que movimenta pesados 

investimentos empresariais, uma área lucrativa que envolve poder, prestígio, 

consagração. No entanto, mesmo conquistando espaço cativo nos jornais, mesmo com 

prestígio acumulado por determinados colunistas, ainda assim o colunismo é considerado 

subcategoria da profissão de jornalismo, uma subárea pouco reconhecida e minimamente 

interpretada. Com isso, o capítulo apresentou as tentativas de imposição de fronteiras, de 

definição, de organização e de controle em função destas demandas. Importa ressaltar que 

o ofício possui características próximas aos antigos dos bajuladores da majestade, 

também à arte de dedicatórias que tomou forma no complexo contento do Antigo Regime 

que deixou marcas no ambiente da Europa do século XIX e no Brasil oitocentista.  

Dentre o conjunto de questões abordado, esta parte da pesquisa mostrou ainda que 

por manterem relações estreitas com os donos das empresas jornalísticas, os colunistas 

garantem certa flexibilidade no ofício (não precisam trabalhar nas redações dos jornais, 

não há carga horária a preencher, etc.), e isso se evidencia quando comparado às 

exigências impostas, por exemplo, aos profissionais de jornalismo; mostrou também as 

tentativas de organização, como o exemplo da criação Associação Brasileira de 

Colunistas Sociais (Abracos), que tornou-se Federação Brasileira de Colunistas Sociais 

(Febracos), uma entidade responsável pela reflexão sobre o ofício, por aglutinar 

colunistas sociais para trocar ideias e experiências pertinentes ao ofício. A partir das 

questões abordadas (demandas sociais e condições sócio-históricas do surgimento do 

ofício, estratégias de consolidação dos colunistas, tentativas de definição do colunismo, 

entre outras) foi possível notar ainda que o ofício de colunista social, ao tratar de maneira 

adjetivada os grupos dirigentes, ao conferir elogios, construir boas imagens, torna-se 

instrumento capaz de consolidar posições sociais, sobretudo, de consagrar indivíduos. 
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CAPÍTULO 3 

COLUNISMO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

CONSAGRAÇÃO: IMERSÃO, COMPOSIÇÃO SOCIAL, 

HABILIDADES E ESTRATÉGIAS 
 

Este capítulo se propõe a oferecer respostas de como o colunismo social funciona 

como instrumento consagrador de grupos dirigentes e dos “novos ricos”. Em função do 

objetivo, primeiro é apresentado o diário de campo interessado, sobretudo, em levantar 

informações sobre quais habilidades, estratégias, recursos sociais são mobilizados para 

consagrar um indivíduo. Além de descrever as dúvidas, as incógnitas suscitadas, as 

negociações, os contatos indiretos com o campo, antes mesmo da inserção. A ferramenta 

forneceu bases para diagnosticar como funcionam os esquemas de relacionamento, de 

intercâmbio de interesses, a exemplo da permuta, como mobilizam suas habilidades, a 

exemplo de interação, como se vestem, se comportam, quais os objetos de consumo, como 

funciona a rotina de trabalho, que inclusive difere do profissional de jornalismo, pois, 

como vai será mostrado, o colunista mantém laço estreito não só com os donos do jornal, 

mas também com a família destes.  

As informações do diário de campo ofereceram suporte para as entrevistas, 

apresentadas com mais detalhe na próxima etapa, com foco nas origens sociais, formas 

de inserção no ofício, escolaridade, formações universitárias, viagens. Com as entrevistas 

foi possível construir a composição social do ofício, o que permitiu identificar, por 

exemplo, que o colunismo de Sergipe possui equilíbrio entre os gêneros, que todos portam 

diploma na área de jornalismo, apesar de não ser critério de inserção na atividade. As 

entrevistas mostram, por exemplo, que a inserção no ofício se dá através de um 

observador, um olhar exterior que nota as habilidades do possível colunista, analisa se 

cabe no perfil solicitado e o convida para ocupar a posição, sendo feito tanto por contado 

direto ou por indicação.  

Com base nas ferramentas metodológicas (observação e acompanhamento da 

rotina de colunista, diário de campo, entrevistas, consultas aos acervos do Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, acesso às redes 

sociais de internet dos colunistas, aquisição e análise das colunas sociais semanais) foi 

permitido identificar não só as habilidades, com destaque para a designada nesta pesquisa 

como interacional, como também as principais estratégias para sua consolidação no 

ofício, exemplo proeminente é a da rede de relacionamentos, com peças importante do 
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jogo de poder, que lhe conferem credibilidade para que possa circular entre os grupos 

dirigentes e continuar exercendo o ofício.  

O capítulo trata não só da composição social, das habilidades e das estratégias 

desenvolvidas ao longo da trajetória social do colunista para consagrar, mas também 

discorre como o colunista precisa antes consolidar sua posição, se consagrar, para assim 

servir de instrumento de consagração. Para isso, no entanto, os colunistas contam com 

um trunfo relacionado às habilidades, estratégias e ferramentas de mídia mobilizadas: o 

marketing pessoal, que se refere à construção de imagens objetivando a consolidação da 

posição de poder e do ganho de prestígio. É um tipo de “venda da imagem”, o “indivíduo 

como produto”, por isso os colunistas buscam em suas trajetórias estarem associados a 

tudo que confere qualidades distintivas, a gostos e estilos de vida de grupos dirigentes. 

Assim, para consagrar um indivíduo, os colunistas também se utilizam desse esquema, 

trabalhando na construção das imagens de alguns indivíduos para galgarem os espaços de 

poder, e servindo de ferramenta de consagração. A partir deste apanhado geral, o capítulo 

se esforça em apresentar as repostas com mais detalhes, os dados apreendidos e as análises 

realizadas com base no trabalho de investigação no campo.   

  

 

3.1. Imersão, Observações e Experiência com Contato no Campo  

 

 Esta parte da pesquisa intenciona evidenciar como se deram minha imersão e 

experiência no campo de pesquisa. Trata-se de apresentar os conflitos, os desafios, as 

impressões, as desconfianças, a negociação com o entrevistados, as informações extraídas 

a partir das observações feitas junto aos entrevistados (com foco em como se comportam, 

como se vestem, suas posturas, seus hábitos, como se comunicam, objetos de uso pessoal, 

entre outros aspectos) e ao ambiente de trabalho (como configuram os espaços físicos, 

como organizam os objetos). Os dados foram construídos principalmente através do 

acompanhamento da rotina de trabalho da colunista social que possui 36 anos de atuação 

no ofício, mas são consideradas também observações feitas durante as entrevistas com os 

demais colunistas. A ideia de acompanhar a rotina da colunista social era de absorver 

informações para compreender como servem de instrumento de consagração social, que 

recursos e estratégias se utilizam para tal finalidade. Nesse sentido, esta parte da pesquisa 

não só mostra como se configura o ambiente e quais são as características dos indivíduos 
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que compõem o oficio de colunistas sociais, como oferece respostas para a questão central 

da pesquisa. Além disso, nesta parte conto como fui entrevistada pela colunista e como 

tal acontecimento serviu de respaldo na obtenção de informações retidas por outra 

condição, outra ótica na pesquisa.  

  Com tais esclarecimentos, cabe, a partir de agora, relatar minhas experiências com 

o contato no campo a partir de anotações realizadas durante a pesquisa: assim, imersa em 

categorias teóricas apreendidas durante o curso do mestrado, chegara a hora de ir ao 

campo. O primeiro desafio a ser enfrentado foi impedir que tais categorias teóricas 

enquadrassem forçadamente as observações a serem extraídas do universo de análise. 

Questionei: até que pondo as teorias seriam prejudiciais ao desafio do trabalho empírico? 

Por um lado, as teorias me respaldavam, me tranquilizavam de certo modo por pensar que 

estaria munida de experiências indiretas capazes de evitar com que houvesse 

contaminação com o campo, de ser instrumento do objeto, que fizessem com que eu 

cresse em máscaras sociais, dentre outros aspectos. Por outro, não tinha noção de quão 

impregnada de teoria estava a ponto de correr o risco de categorizar os dados de forma 

errônea ou precocemente, sem o mínimo de reflexão, de análise. Tomei como imperativo 

um dos truques ensinados por Howard Becker (2007, p.164) no livro Segredos e Truques 

da Pesquisa: “Deixar o caso definir o conceito nos permite determinar dimensões que 

poderíamos ver variando em outros casos”.   

O truque ensinado pelo autor ajuda a controlar o ímpeto da ação de enquadramento 

teórico forçado dos dados, incita a auto-reflexão, flexiona a rigidez inerente a conceitos 

fechados cabíveis apenas a um universo singular.  Isso não significa rechaçar o 

conhecimento acumulado, mas saber como e onde usá-lo, ter domínio, compreender o 

contexto histórico, cultural, político a ser aplicado, e saber extrair os aspectos particulares 

e universais dos conceitos. Dito de outro modo, ter deixado as fronteiras analíticas mais 

fluidas permitiu que houvesse maior acúmulo de informações que se tivesse iniciado o 

percurso pelo inverso, até porque “o mundo nunca é exatamente como imaginamos” 

(BECKER, 2007, p. 162).  

Depois da aproximação indireta com o campo através de jornais, redes sociais, e 

demais produções de colunistas, foram criadas impressões apriorísticas que causaram 

certo desconforto: o universo do colunismo se mostrou raso em termos de relevância 

informativa; o texto se apresentou impregnado de adjetivos; enxertado de publicidade; 

tudo girava em torno da vida, da cultura, de grupos dirigentes; muito distante do ideal de 
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objetividade, muito perto da literatura, de feições sociais imaginadas. Por estas e outras 

razões o colunismo social neste primeiro momento foi olhado com tanta desconfiança.  

Outro desafio então se constituiu em observar o objeto pelas lentes da ciência, 

tentar eliminar as pré-noções, evitar o julgo pelas aparências, pelo fato detectado de forma 

imatura. Tal exercício não se constituiu tarefa fácil porque os círculos onde estamos 

inseridos, as práticas comuns, a cultura injetada diariamente dita de formas manifestas e 

latentes o que pensar sobre determinado objeto, circunstâncias, etc. “[...] A influência das 

noções comuns é tão forte que todas as técnicas de objetivação devem ser utilizadas para 

realizar efetivamente uma ruptura que, na maior parte das vezes, é mais professada do 

que concretizada” (BOURDIEU, CHAMBOREDON; PASSERON, 2004, p.24). Dentro 

destes limites, concordei com Schütz (1964) em considerar relevante os construtos do 

senso comum, porque são formas encontradas de interpretar as situações de ação, o 

mundo da vida cotidiana, mas, como ele mesmo alerta, é necessário trabalhar 

sistematicamente em cima deste universo, unindo teoria e empiria.    

Com estes dois desafios em mente chegara a hora de solicitar as entrevistas, de 

negociar a inserção no campo. Foram entrevistados 6 colunistas sociais, e uma colunista 

em especial foi acompanhada diversas vezes em momentos distintos de sua rotina de 

trabalho. É a mais experiente do grupo, com 36 anos de colunismo social, que trabalha 

para o Jornal da Cidade. A entrevista, anexada nesta pesquisa, leva questões relacionadas 

a origens sociais, trajetórias familiares, escolares, ocupacionais. Mesmo com indagações 

concernentes aos atores, a ideia que fundamentou a entrevista era de extrair ao máximo 

os mecanismos, estratégias, ferramentas e os trunfos utilizados para consagrar indivíduos 

ou grupos dirigentes, e entender também quais recursos sociais são aproveitados para 

ajudar na construção da imagem de um novo rico, a inserção deste entre os consagrados 

(outras preocupações são apresentadas no próximo capítulo).  As informações foram 

complementadas com este diário de campo, gravações de voz e audiovisual, registros 

fotográficos, visitas ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), consultas às 

produções das colunas sociais.  

Antes de negociar as entrevistas pensei: como devo me apresentar? Que imagem 

teriam sobre pesquisadores da sociologia? Um passo em falso colocaria em risco o fluxo 

da pesquisa. Construí uma agenda de contatos das assessorias dos jornais em que os 

colunistas trabalham. Ao ligar para uma dessas, logo surgiu o pedido de identificação. 

Optei por assumir a identidade e manter sigilo sobre parte significativa da pesquisa, em 

dizer apenas o superficial. Além de julgar desnecessário transmitir a informação de 
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maneira minuciosa, pensei que se constituiria um erro porque isso iria preparar o 

entrevistado para a criação rápida de uma imagem, uma capa para turvar as informações 

reais, as respostas que precisava.   

 

Assessoria de comunicação de colunista: Mestranda em quê? 

Sociologia? (silêncio por segundos). Sei. Olha, ela viajou. Mas assim 

que retornar eu aviso. Até mais.  

  

A pausa na fala da assessora de comunicação e o pedido de ratificação da 

mensagem mal compreendida resultaram de uma possível reflexão sobre a imagem do 

pesquisador de sociologia. Provavelmente a ação derivou do que Berger (1973) designou 

de “imagem imprecisa e ilusória sobre os sociólogos”, ou imagens consideradas 

ameaçadoras concebidas por alguma experiência ruim. Ou mesmo a não ideia junto à 

pouca importância. Enfim, pensei uma miríade de motivos.  

Através das redes sociais da internet consegui agendar as entrevistas. Procurei os 

colunistas nestas redes e falei diretamente com as figuras que fariam parte do trabalho. O 

acesso mais rápido foi com a mais experiente do grupo, com 36 anos de exercício e o 

relato que se segue se refere a esta experiência: Apresentei-me como mestranda em 

sociologia e expliquei de superficialmente do que tratava a pesquisa. O local da entrevista 

foi em sua residência, numa tarde de terça-feira, onde produz seus programas para a TV. 

Local onde retornei outras vezes para colher informações inconclusivas, para checagem 

e ampliação do leque de informações.   

Em momentos antecedentes, durante o percurso de sua casa, lembrei da obra de 

Goffman (1985), A representação do Eu na vida cotidiana, no trecho em que aborda a 

Disciplina Dramatúrgica. Nessa parte ele fala da disciplina utilizada pelo ator para não 

cometer gestos involuntários, que fugissem a um tipo de script, de um programa de falas 

e gestos criados para não trair sua representação, a imagem que quer transmitir. Goffman 

fala que o ator disciplinado terá sempre uma razão plausível para a possível ocorrência 

de falhas na encenação. O ator com auto-controle encontrará uma saída, mesmo que 

jocosa, para tornar sua atuação fidedigna.     

A síntese das impressões extraídas acopladas às absorvidas pelos jornais, pelas 

experiências indiretas, como apontei no começo do relato, me fizeram adotar a postura 

social extrovertida, discreta, com roupagem de alguém que possui familiaridade com 

grupos dirigentes, uma figura simpática. O objetivo era não impactar, não causar 
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estranhamento. O receio era também que pudesse alterar de maneira maximizada a 

natureza do ambiente. Em suma, precisava ser aceita.  

Embora o interesse estivesse voltado ao trabalho, às habilidades da colunista 

social, à compreensão dos mecanismos consagradores, não passou despercebida a 

configuração dos ambientes. O dispositivo do gosto expresso na decoração do lugar, na 

localização geográfica da residência ou ambiente de trabalho, nos objetos de consumo:  

 

O gosto, propensão e aptidão para a apropriação- material e/ou 

simbólica- de determinada classe de objetos ou de práticas classificadas 

e classificantes é a fórmula geradora que se encontra na origem do estilo 

de vida, conjunto unitário de preferências distintas que exprimem, na 

lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos- mobiliário, 

vestuário, linguagem ou hexis corporal- a mesma intenção expressiva 

(BOURDIEU, 2008, p. 165).      

 

  

Casa com andar, grande piscina no quintal, localizada em bairro nobre da capital, 

ambiente de trabalho decorado com peças importadas, fotos espalhadas pela casa, um 

banner com sua imagem estampada na sala, escritório que representava uma verdadeira 

história na carreira. Logo que entrei já estava gravando o programa. No intervalo houve 

o primeiro diálogo:  

Colunista: Ah! Você que é Karina! Tudo bem? Fique à vontade. 

  

Pesquisadora: Tudo sim. Vou esperar a gravação para depois 

começarmos a entrevista. Tudo bem?  

Colunista: Claro querida!  

 

O pessoal da gravação e a colunista tinham muita afinidade. Convidados para 

entrevista chegavam com presentes em mãos. Mostravam-se bem gratos pelo convite. 

Durante as gravações falavam de suas empresas, trabalhos voluntários, movimentos na 

medicina. O critério de escolha destas pessoas não era somente por serem afortunados, 

mas, principalmente pela amizade que estabeleceram, um círculo íntimo, também por 

comandarem movimentos sociais e por ocuparem o topo das profissões. Como a própria 

colunista disse:  

              

                Olha! São pessoas que fazem acontecer. 

 

Isso significa que estas pessoas estavam em evidência, eram destacadas pela 

mídia, que possuíam habilidades reconhecidas, potenciais específicos, que alcançaram o 

topo, alternados entre consagrados e ascendentes. A cada entrevistado, a colunista atribuía 
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um adjetivo distinto que dizia respeito, dentre outros aspectos, à linhagem familiar, aos 

ramos de atividade, e mostrou querer sedimentar os nomes. Bourdieu (1996, p. 187) ajuda 

a explicar este aspecto:  

O nome próprio é o atestado visível da identidade do seu portador 

através dos tempos e dos espaços sociais, o fundamento da unidade de 

suas sucessivas manifestações e da possibilidade socialmente 

reconhecida de totalizar essas manifestações em registros oficiais, 

curriculum vitae, cursus honorum, ficha judicial, necrologia ou 

biografia, que constituem a vida na totalidade finita, pelo veredito dado 

sobre um balanço provisório ou definitivo. 

 

A entrega dos presentes se equiparava a um ritual. Em análise superficial, não 

passaria de uma ação de gentileza, mas, em análise mais aprofundada, a atitude se 

constituiu algo muito natural da atividade: a permuta, quase nunca assumida porque, para 

eles, é o atestado do interesse pelos objetos de consumo. A permuta é pode ser realizada 

de várias formas. Geralmente os objetos de valor são entregues em troca da fama que o 

colunista constrói, da imagem positiva, de uma espécie de compra dos elogios que vão 

ser transmitidos pelos meios de comunicação.  

A construção da boa imagem construída pelo colunista de pessoas, empresas, etc., 

é estornada em forma da academia gratuita, dos almoços em bons restaurantes, de roupas 

de grife, etc. Os colunistas sociais estão sempre bem caracterizados, bem vestidos, 

arrumados, frequentam academias, possuem vaidade notável. Porém, os aspectos 

simbólicos, os excessos na caracterização, atrapalham no desvendamento dos 

mecanismos reais da atividade.  

Mais um desafio, o que na verdade são inúmeros e aqui foram elencados os que 

considerei mais relevantes, foi lançado depois de uma auto-reflexão: será que me 

contaminei demais com o campo a ponto de ter deixado algum aspecto relevante passar 

despercebido? Depois disso, repensei a ocasião inúmeras vezes ao dia, fiz uma triagem 

do que seriam aspectos concernentes ao profissional e ao pessoal, o que das informações 

extraídas ofereceria resposta ao problema da pesquisa, o que do ofício perpassava aos 

outros colunistas, o que era comum a todos os colunistas.   

As questões sobre contaminação com o campo, neutralidade, surgiram após as 

trocas de telefonemas informais, os convites que faz para participar de rodas de conversas, 

os apelidos, etc., mas, o risco se acentuou quando a colunista me ligou solicitando uma 

entrevista para seu programa de TV:  



 

71 
 

Colunista: Oi Karina, tudo bem? Quero te entrevistar no meu programa 

de TV, que acontece todas as terças em minha casa.   

Pesquisadora: Não sei... pode ser. Mas é sobre o que exatamente?  

Colunista: Ah! Você vai falar sobre a pesquisa que está desenvolvendo, 

porque estou muito interessada. E, afinal, isso me inclui.  

Pesquisadora: Tudo bem, então.  

    

De imediato pensei que a entrevista para seu programa podia ser uma estratégia 

para turvar a pesquisa, desviar minha atenção para o que realmente interessava. Pensei 

que naquelas circunstâncias iria assumir o papel de sujeito. Falei com meus orientadores, 

pedi instruções, e as tomei como guia para responder as questões que iria solicitar em 

frente às câmeras. Antes da gravação aproveitei para solicitar outra entrevista à colunista. 

Já era nosso quarto encontro em sua residência, local onde passa a maior parte do tempo 

trabalhando, já que envia o produto pela internet. Antes da gravação a colunista perguntou 

qual meu nome completo, que instituição que fazia parte, qual o título da pesquisa, sobre 

a instituição que fazia parte, o tempo que estava sendo desenvolvida, entre outras 

questões. Aproveitei para falar do Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP), 

do qual faço parte, dos objetivos do laboratório, do corpo docente, entre outras 

informações.  

 

Colunista: Seu rosto não me é estranho. Já vi você em algum lugar.  

Pesquisadora: Não sei. Acho que a vi com meu tio. Pode ter sido em 

algum evento político.  

Colunista: Quem é seu tio? 

Pesquisadora: O prefeito de Estância.  

Colunista: Ah! Claro! É meu amigo!  

 

 

Esse diálogo feito em off acabou se tornando a abertura da gravação do programa. 

Antes de ir ao assunto que realmente interessava (a pesquisa e informações relacionadas), 

ao motivo que teria me levado a ceder a entrevista, a colunista ressaltou minha linhagem 

familiar, seu grau de proximidade com meu tio, falou do cargo político que ele ocupa, 

enxertou a gravação de elogios e, finalmente, focou na pesquisa, no laboratório, como a 

busquei, etc. Durante a gravação, tentei disfarçar o desconforto concentrando a fala nas 

informações solicitadas. Para não descortinar o aspecto central do trabalho, porque isso 

poderia fazer com que a colunista criasse mecanismos para turvar ou se fechar ao que 

realmente buscava, falei da pesquisa de modo geral e usei a estratégia do foco nas 

pesquisas desenvolvidas no LEPP, das quais também levei um apanhado geral.  
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O interesse maior em participar da gravação, a justificativa que me levou à 

sujeição, foi de poder me aproximar da dinâmica do seu trabalho, de compreender de 

perto que estratégias adotadas para consagrar pessoas (a exemplo a estratégia de ressaltar 

a linhagem familiar, os diversos elogios acoplados ao trabalho, etc.), mesmo entendendo, 

como já afirmei, que aquilo podia ser uma estratégia adotada para desviar o foco da 

pesquisa, ou para que criasse sobre ela uma imagem positiva, por um possível receio sobre 

as pesquisas acadêmicas.  

Em relação a todas as entrevistas, ter dito que era aluna do mestrado de Sociologia 

fazia com que os colunistas policiassem o tempo todo suas falas. Era como se estivessem 

mobilizando o melhor de suas propriedades linguísticas para responder às questões:  

 

Sabiam que eu gostava de ler, eu era uma intelectual, reunia as pessoas 

para lerem. Já escrevia romance, era protagonista. Escrevia peças de 

teatro. Na infância, era muito criativo. Na escola, sempre ficava em 

primeiro ou segundo lugar (entrevista com DS).      

 

Nos entrevistados também ficou evidente certos aspectos como a necessidade de 

afirmar a posição, de retirar a imagem socialmente construída de que o colunismo é feito 

pelos menos intelectuais ou por pessoas fúteis. Esforçaram-se para ratificar a ideia de que 

desempenham a função porque sentem-se animados em estabelecer laços de amizade, do 

contato informal, da diversão do trabalho. A questão relacionada à fácil interação, 

inclusive, será abordada como habilidade, tratada na próxima seção da pesquisa.  

Quanto à autoimagem, o zelo detectado demonstrava identificação ou relação 

direta com grupos dirigentes, o pertencimento à classe ou onde o colunista pretendia estar 

inserido. O traje serve como propaganda ou testemunho do produto, como símbolo de 

distinção social. Para os colunistas entrevistados, a moda e a boa aparência são 

fundamentais, por isso o espaço sempre reservado em suas agendas para viagens a fim de 

acompanhar tendências, ou frequentar salões estéticos:  

 

Ah! Temos que nos cuidar! Um colunista tem que saber se 

vestir; tem que saber o look do dia. Você precisa ser 

diferente, encontrar algo que acrescente para você se 

destacar (entrevista com TB).    

 

 Com o relato, o qual apresentou, dentre outras coisas, os aspectos e características 

relacionados ao comportamento, aos objetos de consumo, aos códigos do ofício, ao zelo 

em relação às suas imagens, às práticas extras que ajudam na construção de suas 
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identidades no ofício de colunista social, foi possível notar que o conjunto de indivíduos 

evidenciados no cotidiano do ofício é constituído de empresários, médicos, pessoas 

influentes na esfera política, entre outros. A construção dessas imagens se fundamentam 

nas qualidades atribuídas, amparadas nos trabalhos desenvolvidos por estes indivíduos, 

em suas aparências físicas, suas redes de relacionamento, suas linhagens familiares, etc. 

Apesar do relato apresentar informações importantes para pesquisa, vale frisar que ele é 

parte complementar das entrevistas realizadas aos colunistas sociais.  

 

3.2. Composição Social dos Colunistas Sociais  

  

 As discussões desta parte da pesquisa se referem às características sociais do 

grupo de colunistas sociais entrevistados. As questões estão centradas na biografia e 

mostram tanto os aspectos objetivos e subjetivos do grupo. A ideia aqui é apresentar o 

perfil dos colunistas sociais, por isso a ênfase em questões relacionadas ao gênero, idade, 

origem social, nível de escolaridade, tempo de atuação no ofício, casamento. Tais 

questões trazem a lume quem são, as formas de socialização, e como durante a trajetória 

social adquiriram habilidades e desenvolveram estratégias de consagração social, 

interesse da parte da pesquisa apresentada mais adiante.  

Depois do esclarecimento, vale informar que o critério de escolha do grupo se deu 

tanto pelo exercício atual, por manterem-se em seus ofícios, quanto pela projeção e 

prestígio no interior das empresas. Ou seja, com os critérios de permanência e prestígio 

no ofício, apenas 6 colunistas7 compuseram o universo da pesquisa. Além disso, esse 

número representa a totalidade de colunistas atuantes hoje. Esse percentual traz um 

aspecto que importa frisar: durante os estudos realizados nesta pesquisa, o levante de 

informações sobre o ofício, o número de colunistas sempre foi mínimo desde o 

surgimento das primeiras colunas sociais. Baseado também no estudo sobre o ofício, tanto 

nas condições sócio-históricas do surgimento quanto nas entrevistas, as justificativas mais 

plausíveis são, por um lado, a restrição para o acesso aos grupos dirigentes, 

principalmente quando os colunistas não são conhecidos, e isso prejudica o 

desenvolvimento do trabalho, por isso a busca dos colunistas para tornarem-se membros 

das “grandes famílias”, de grupos dirigentes e, por outro, como vai ser apresentado mais 

                                                           
7 Vale informar que 1 caso poderia compor o grupo mesmo estando inativo, mas, apesar das inúmeras 

tentativas de contato, o retorno não foi obtido.  
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adiante, a maior parte dos colunistas se inseriram na profissão através de uma demanda 

externa, por pessoas associadas ao universo jornalístico que compreendem a função, 

conhecem o perfil, sabem das habilidades para o desempenho, e o recruta. Este critério 

quantitativo traz informações importantes, principalmente quando correlacionadas a 

outras realidades. Porém, importa afirmar que a entrevista está centrada nos aspectos 

qualitativos, nas características sociais dos colunistas sociais.  

  É válido informar que os entrevistados são apresentados por letras de nome e 

sobrenome a fim de preservar as identidades, de torná-las menos evidentes (TB, MF, SG, 

DS, ML, ER). Sendo assim, do universo de entrevistados, no que se refere à variável sexo, 

trabalham como colunistas 3 mulheres (TB, MF, SG) e 3 homens (DS, ML, ER). Essas 

referências apresentam equilíbrio no gênero. Do mesmo modo, o colunismo social é um 

ofício sem predomínio de gênero, diferente do que ocorre, por exemplo, em profissões 

como a engenharia, ou nos ofícios de taxista, motoboy, com predominância de homens, 

ou, em oposto, a prostituição, com predomínio de mulheres8. Contudo, tal discussão é 

complexa e merece maior aprofundamento, e, para a pesquisa, cabe notar o fator de 

equilíbrio apresentado nos ocupantes do cargo de colunistas sociais em Sergipe.   

Em relação à idade, nota-se que o universo de colunistas é relativamente 

heterogêneo: 1 com idade entre 20 e 30 anos (ER); 1 com idade entre 30 e 40 anos (MF), 

3 com idades entre 40 e 50 anos (SG, ML, DS) e 1 com idade entre 50 e 60 anos (TB). 

Ou seja, trata-se de um universo de pessoas com experiências sociais distintas.  

Dos locais em que trabalham, 4 destes casos atuam no jornal Correio de Sergipe 

(propriedade da família Alves) (MF, ER, DS, SG); 1 trabalha para o Cinform (veículo da 

família Bomfim) (ML); e 1 para o Jornal da Cidade (propriedade da Família Franco) 

(TB). No colunismo social, mesmo o diploma não se constituindo como critério para 

inserção no ofício, 5 possuem diploma em jornalismo (MF, DS, SG, ER, ML), e apenas 

1 conseguiu o visto de jornalista (TB), pois no período que começou a atuar ainda não 

havia cursos de comunicação em Sergipe. Mesmo todos portando títulos universitários, 

mais adiante é mostrado quais foram habilidades, como exemplo da interação, de fácil 

estabelecimento de redes de amizade, que os fizeram ser notados. Nenhum dos 

                                                           
8 Apesar da predominância de gênero em alguns ofícios e profissões, é possível notar algumas mudanças 

nos arranjos do mundo do trabalho, como a prostituição de homens e mulheres trabalhando como taxistas. 

No entanto, tais mudanças não são de grandes proporções. Muitos dos ofícios e profissões ainda hoje se 

intitulam “para homens” ou “para mulheres”. 
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entrevistados buscou atuar como colunistas sociais. Eles foram convidados por 

interessados. 

Em relação às experiências no ofício, os dados se mostraram relativamente 

variados: 1 com 36 anos de atuação (TB); 1 com 4 anos de atuação (ER); 1 com 19 anos 

de atuação (ML); 1 com 15 anos de atuação (SG); 1 com 19 anos de atuação (MF); 1 com 

5 anos de atuação (DS). A carga de experiência no ofício está relacionada ao refinamento 

dos modos de fazer o colunismo social, à acumulação não apenas de conhecimento, mas 

também da ampliação das redes de amizades, da apreensão dos mecanismos, da dinâmica 

da atividade, da consolidação da posição no mercado de trabalho. Importa levar em 

consideração a pluralidade das experiências, as quais não necessariamente tem a ver com 

a idade em que o indivíduo se inseriu, mas com o tempo que lida com o ofício. Exemplo 

disso são os casos do colunista mais jovem (ER), com 23 anos de idade e possui 4 anos 

de atuação, e de outro colunista que possui 5 anos de atuação e 50 anos de idade (DS).  

 Na variável origem social, o quadro também se apresentou relativamente 

homogêneo. Em praticamente todos os casos os colunistas não são oriundos de “grandes 

famílias” tradicionais: pai Caixa do Banco do Brasil e mãe funcionária da Justiça do 

Trabalho (TB); pai fazendeiro e mãe vereadora (DS); pai empresário do ramo de veículos 

e mãe promotora de eventos (ER); pai advogado e mãe cuidadora do lar/sem profissão 

(SG); mãe cabelereira e pai funcionário público (ML); com exceção de um caso de 

linhagem Franco, com mãe jornalista e pai fazendeiro e político (já assumiu cargos de 

prefeito dos municípios de Areia Branca e Nossa Senhora do Socorro, de Deputado 

Estadual, e é herdeiro da família Franco (MF). Desta exceção, além mostrar a filiação, 

cabe ilustrar de forma mais detalhada sua linhagem:  

 

Meus avós são fazendeiros, tanto materno quanto paterno. O materno 

(Clarkson Silva e Souza) foi militar do mais alto cargo e meu avô 

paterno (Manoel do Prado Franco) foi político, prefeito de Laranjeiras 

por duas vezes. Minha avó materna (Vanda de Santana) foi tabelião, 

pois sua família tem cartório até hoje e empresária, minha avó paterna 

(Maria Ribeiro Franco) sempre foi dona de casa (entrevista com MF).  

 

 

 Apesar de haver um único caso de origem direta de família tradicional, foi comum 

a todos os colunistas o contato direto com grupos dirigentes por rede de amizades 

construídas na infância, através de influências anteriores, pelos pais, avós, etc., ou durante 

da socialização na escola:   
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Minhas amizades na escola eram as filhas do pessoal do GBarbosa, 

filhas de ex-prefeitos, ex-governadores e são minhas amigas até hoje. 

Lembro-me que íamos fazer trabalhos juntas e o motorista ia me buscar. 

Era realmente uma catapulta. Fui fazendo amizades, convivendo com 

esse pessoal ainda que não tivesse no mesmo patamar. Mesmo assim 

você acaba incorporando a cultura (entrevista com SG).      

       

 

O trecho da entrevista é um exemplo de grupos em que os colunistas sociais se 

socializaram. Ele fornece resposta para a questão relacionada aos modos de apreensão da 

cultura dos grupos dirigentes. A partir desse excerto é possível entender a habilidade, 

tratada mais adiante, de incorporação e reprodução dos hábitos dominantes, mesmo que 

estes não tenham sido originados nos grupos dirigentes. O convívio com indivíduos destas 

esferas torna-se ferramenta facilitadora para ampliação do leque de redes de amizades 

com personalidades estratégicas de poder. No colunismo social, tal socialização, a 

ampliação da rede de amizades construída durante a trajetória social, acabam 

reconvertidos e tornando-se trunfos para a consolidação da posição em seus ofícios.  

Ainda se tratando da escolaridade, todos os colunistas sociais foram alunos de 

escolas particulares. Além disso, em todos os casos foi comum também as práticas 

desportivas (vôlei, ballet, natação) e artísticas (teatro, pintura, dança), os cursos em 

línguas estrangeiras (inglês e espanhol), e as viagens para outras regiões brasileiras 

começadas na infância (Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e São 

Paulo). Tais práticas são fonte extra de recursos, ajudam no incremento da bagagem 

cultural e no desenvolvimento das habilidades corpóreas.  

No que tange a casamentos, houve apenas dois casos (MF, SG). Os demais 

colunistas (TB, ER, DS, ML) permanecem solteiros. Dos dois casos de enlace 

matrimonial, uma colunista é casada com carioca formado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) (MF); e a outra é casada com o 

presidente do Sindicato das Agências de Publicidade e Propaganda de Sergipe (Sinapse) 

e diretor da Total Comunicação e Marketing (SG). Com os casos de relação matrimonial 

permite-se notar a conservação de posição e reprodução de poder em (MF), já que sua 

linhagem familiar lhe permite o pertencimento entre os grupos dirigentes; no outro caso 

(SG), o enlace matrimonial serviu como ferramenta de ascensão social. O casamento 

também funciona como um recurso a mais na consolidação do colunista no ofício, é um 

facilitador de inserção e permanência entre os grupos dirigentes. Além disso, possibilita 
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a ampliação das redes de amizades, pois os indivíduos e, neste caso, as colunistas sociais, 

tornam-se “amigas dos amigos” de seus maridos.    

Esta parte da pesquisa permitiu mostrar o perfil dos colunistas sociais 

entrevistados, as características objetivas e subjetivas. Notou-se, portanto, que o quadro 

do colunismo social de hoje é composto pelo equilíbrio de gênero, o que o distingue de 

trabalhos com preferências claras de um dos gêneros para o preenchimento da vaga. No 

entanto, foi explicado também o quanto a discussão é bastante complexa, reconhece-se a 

importância, mas não é o foco desta pesquisa. Esta parte apresentou também que mesmo 

o ofício do colunista social não pese os títulos como critério de entrada, todos os 

colunistas são portadores de diplomas em jornalismo, e mesmo o único caso de colunista 

que não se profissionalizou, que não cursou jornalismo em Universidade, ainda assim 

conseguiu o visto de jornalista, pois não havia tal curso no período de seu ingresso no 

ofício.  

Além disso, notou-se também que as experiências no ofício se mostraram 

relativamente variadas, e que tal questão está relacionada à aprendizagem do ofício, ao 

conhecimento acumulado sobre as lógicas de funcionamento, à aquisição e refinamento 

em torno da prática, e não necessariamente tem a ver com a idade do indivíduo, mas com 

o tempo de exercício na função. Mostrou-se também que houve relativa homogeneização 

das origens sociais, e um caso apenas de colunista oriunda de família tradicional, para ser 

mais precisa, da família com maior histórico de exercício de controle em Sergipe. No 

entanto, em todos os outros casos, mesmo colunistas não oriundos de famílias 

tradicionais, tiveram contato direto com estas quer fosse por intermédio de algum 

membro familiar ou por socialização em esferas escolar, cursos, etc., realizados na 

infância. Ou seja, de algum modo todos tiveram contato com a cultura dos grupos 

dirigentes. Isso permitiu que pudessem apreender os gostos, os estilos de vida dessa 

esfera.  

Nesta parte da pesquisa foi apresentado ainda que todos os colunistas foram alunos 

de escolas privadas e ampliaram o leque de conhecimento fazendo cursos extra-escolares, 

a exemplo de curso de línguas, também de artes e de prática desportiva. Tais ações não 

só os inseriram em esferas diferentes, os fizeram adquirir experiências distintas, ajudaram 

a ampliar a rede de amizades, como também serviram de respaldo para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas e motoras.  No que tange aos casamentos, foram detectados 

apenas dois casos, um servindo de ascensão, posto que não é oriunda de família 

tradicional, e assim pôde estender suas redes de relacionamento estabelecendo relações, 
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por exemplo, com os amigos do cônjuge, e passou a pertencer a grupos dirigentes; e o 

outro, como a colunista que é oriunda da família Franco, o casamento também lhe serviu 

como instrumento de reprodução de poder e conservação de posição social privilegiada.  

Os dados obtidos com a entrevista permitiram não apenas construir o conjunto das 

características sociais do universo de colunistas de Sergipe, mas também possibilitaram 

trazer a lume as esferas sociais que se inseriram durante as trajetórias de vida. Tais 

informações forneceram respaldo para compreensão de como é composto o quadro do 

ofício de colunistas sociais no Estado. Por outras palavras, quem são os indivíduos que 

ocupam o ofício de colunista social. Além disso, ofereceram noções para detectar como, 

ao longo das trajetórias sociais, apresentaram habilidades específicas, desenvolveram 

estratégias de consolidação e serviram de instrumento de consagração social, assunto 

tratado no que segue.  

  

3.3 Habilidade Interacional como Requisito de Seleção 

 

O colunista social torna-se um instrumento consagrador de grupos dirigentes 

quando adquire recursos sociais nas esferas em que se insere, sabe fazer uso dos capitais, 

das habilidades, quando possui visão estratégica do jogo de poder inerente à relação dos 

grupos dirigentes. Isso deriva, sobretudo, da trajetória social, do aproveitamento de 

experiências, das redes de relacionamento e do potencial exposto nas esferas onde circula. 

Torna-se ferramenta de consagração também ao possuir bons repertórios de ação, que 

possibilitem lidar estrategicamente com as contingências. Isso posto, este tópico da 

pesquisa objetiva descortinar estas questões. 

Antes vale ressaltar que o uso do termo colunismo social empregado na 

interrogação que norteia a pesquisa envolve o trabalho do colunista social, do agente, 

junto aos recursos de mídia. As informações apresentadas nesta parte da pesquisa apoiam-

se nas observações anotadas durante o acompanhamento da rotina de trabalho da colunista 

TB, nas entrevistas feitas aos 6 colunistas sociais apresentados no tópico anterior, nas 

análises das colunas sociais tanto históricas (extraídas durante pesquisas no Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe) quanto atuais (adquiridas com a compra dos impressos 

e downloads das colunas online), em literaturas concernentes, entre outras.  

Neste primeiro momento, algumas questões precisam ser pensadas, por exemplo: 

Como alguém se torna colunista social? Que habilidades são exigidas? Por que tão poucos 

tornam-se colunistas se pensarmos não só o jorro de profissionais lançado no mercado da 
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área de comunicação, que engloba jornalistas, relações públicas, publicidade, ou qualquer 

outra profissão que lide com o público?  

Importa frisar que o colunismo social, junto a atividades como a de prostituta, de 

motoboy, de caminhoneiro, etc., não é profissionalizada. Não há um curso universitário, 

uma especialização. São atividades que tentam se organizar para garantir a legitimidade 

através do Estado, do Mercado e do reconhecimento social. Os encontros destes grupos 

em função do controle, da luta pelos direitos, ocorrem na informalidade. Dessa forma, o 

colunismo social, circunscrito no conjunto das atividades citadas, não está respaldado no 

diploma como critério basilar de inserção e exercício na área, como é observado nas 

profissões formais. No entanto, as competências adquiridas nas trajetórias sociais, a 

aquisição das habilidades específicas em meio à sociabilidade, o conhecimento adquirido 

no exercício da atuação, entre outros aspectos, se constituem como critérios-chave tanto 

para inserção quanto para a permanência na ocupação.  

Na falta de uma preparação formal, a aprendizagem dos mecanismos e do 

funcionamento da atividade ocorrem com o contato diário, no cotidiano. Na maioria das 

vezes, a incorporação do “modo de fazer” começa de forma indireta, com leitura de 

impressos nacionais e internacionais circulados. Ou seja, inspirada em experiências 

sociais de agentes que conhecem os princípios da área, para depois criarem modelos 

próprios de atuação.    

Partindo desse raciocínio, duas necessidades relacionadas às questões anteriores 

se sobressaltam: a primeira é relativa ao perfil dos indivíduos que se encaixam no 

colunismo social; a segunda refere-se aos motivos que explicam o número pequeno de 

colunistas sociais em atividade. Semelhante ao jornalismo, no colunismo social também 

se exige uma espécie de “dom” especial relacionado à construção de laços, de ampliação 

de redes de amizade (NEVEU, 2001; PETRARCA, 2008). Assim como o jornalista, o 

colunista social também “é um estrategista dotado de virtudes que não hesita em usar o 

seu tempo para renovar laços e ampliar contatos sociais que lhes possibilitem constituir 

um amplo caderno de endereços e agenda telefônica” (PETRARCA, 2008, p. 175). 

No colunismo social, essa habilidade, na maioria dos casos, é notada por outrem: 

um indivíduo pertencente a qualquer esfera social que está buscando este alguém para 

ocupar a atividade. Pode ser um empresário de jornal, um jornalista que integra a empresa, 

alguém que mantém contato com o interessado, por indicação de amigos. Em suma, 

alguém de fora, um olhar exterior que observa e detecta as características, os dispositivos 

das habilidades, que analisa o perfil do possível colunista social e pensa se se enquadra 
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ou não. O observador conhece os princípios que regem a atividade de colunista social, 

compreende o conjunto de atributos que correspondem ao perfil da área. Um dos casos 

exemplares é o da colunista social que atua há 36 anos. Aos 19 anos iria começar a cursar 

Licenciatura em Química pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) quando foi 

“notada” pelo ex-diretor do jornal da época a Gazeta de Sergipe, e também fundador do 

atual Jornal da Cidade, impresso que hoje integra o patrimônio da família Franco, 

enquanto trabalhava no evento de inauguração de veículos marítimos em Sergipe. 

 

Posso dizer que fui o pai da colunista mais experiente em atuação hoje. 

Ela era bonitinha, loirinha, sabia se comunicar. Aquilo me chamou 

atenção. Estávamos sem colunista na época, então fiz o convite. Pedi 

para fazer o Gazetinha, com oito páginas direcionado ao público menor 

de 18 anos. Foi uma maneira que encontrei para atrair leitores jovens. 

O sucesso foi tão grande que dois anos após, ela foi convidada para 

trabalhar no Jornal da Cidade (entrevista com ex-diretor do Gazeta de 

Sergipe e fundador do Jornal da Cidade).      

 

Caso similar ocorreu com a colunista social de linhagem da família Franco, que é 

filha de Luzia Santana e José do Prado Franco. Formou-se em Publicidade e em 

Jornalismo, trabalhou na área de Marketing da TV Sergipe por 3 anos, foi “descoberta” 

pelo antigo diretor de jornalismo da TV Sergipe, Roberto Appel, que ocupa um dos 

principais cargos hoje na TV Bahia, e passou ao cargo de apresentadora do programa 

Estação Agrícola por 2 anos. A primeira experiência como colunista começa quando um 

membro da família Alves (reconhecido pela trajetória política no Estado e na capital, 

especialmente pelos cargos ocupados por João Alves Filho, atual Prefeito de Aracaju, e 

sua esposa, a Senadora Maria do Carmo Alves), amigo da família e herdeiro do 

patrimônio, a convida para trabalhar no jornal Correio de Sergipe assumindo o caderno 

Vida. 

 

Aconteceu depois de uma conversa informal que ele (membro da família 

Alves) teve com meu pai dizendo: estou querendo colocar uma pessoa no 

caderno do colunismo e vislumbrei sua filha, o que você acha, Zé? Ele 

disse que achou ótimo. Meu pai sabe que sempre fui muito comunicativa, 

bem recebida por todo mundo e o colunismo social ia se encaixar 

perfeitamente no meu perfil, na minha personalidade. O negócio deu tão 

certo que em menos de três meses eu já estava com o caderno (entrevista 

com MF).  
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 A partir destas características, detecta-se a primeira habilidade, denominada 

habilidade interacional. Esta é notada a priori por indivíduos próximos, parentes, colegas 

de escolas, na universidade, etc., depois por aqueles que buscam tais características para 

trabalhar na área. Tal habilidade se faz imprescindível porque o colunista social precisa 

saber transitar entre os grupos dirigentes, nos círculos sociais mais restritos. A variável 

da origem social (sobretudo o montante de relações sociais), favorece esse trânsito, mas 

sozinha não garante a permanência na profissão. Por isso outras habilidades entram em 

jogo. Estas questões ficam claras no exemplo da colunista social da linhagem Franco.  

 

Minha família foi sempre conhecida, então isso sempre facilitou meu 

caminho, abriu portas. Mas se eu não tivesse feito um bom trabalho, já 

não estaria atuando como colunista (entrevista com MF).   

    

 

O perfil notado pelos observadores se insere no quadro das habilidades 

demandadas aos atuantes na área de comunicação. Mostra como se deu a inserção na 

atividade. Estabelecer vínculos facilmente, saber cativar pessoas, transitar em todas as 

esferas sociais, ser carismático, são características basilares na fase do recrutamento. 

Frisou-se anteriormente que diploma nunca foi critério de exigência para ocupar o cargo 

de colunista num jornal. Assim, caberá ao colunista agregar valores distintos abarcados 

em outras dimensões sociais, capitanear recursos sociais, acrescentar e refinar 

habilidades. Além disso, segundo Coradini (1997), o título apenas cumpre a função de 

respaldar e consolidar as posições sociais.  

 

 

3.3.1. Habilidade de Reprodutor de Hábitos  

 

A segunda habilidade é a de reprodutor de hábitos. Neste caso, refere-se à 

qualidade de incorporar e de reproduzir os hábitos presentes na cultura, nos estilos de 

vida dos grupos dirigentes, principalmente quando os colunistas sociais não são oriundos 

de grupos dirigentes. Exige-se do recrutado características fiéis desta classe para que este 

possa mostrar-se integrante, um semelhante. A habilidade é apreendida e desenvolvida 

durante o encadeamento de eventos da trajetória social, no convívio com grupos 

dirigentes, e se mostra na hexis corporal, no gosto (BOURDIEU, 2008). 
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Eu me dava bem com a galera da alta sociedade, com a galera do 

esporte, principalmente a que frequentava o Iate Clube de Aracaju, onde 

se reunia pessoas da alta. Meu pai era atleta do Iate. Ele era caixa no 

Banco do Brasil e marceneiro nas horas vagas. Nós tínhamos esse 

convívio com essa galera (entrevista com TB).  

 

 O trecho da entrevista mostra a importância da socialização com grupos dirigentes 

para que sejam apreendidos seus códigos simbólicos e estilos de vida. No entanto, os 

colunistas vão se valer da habilidade de incorporação e reprodução desses hábitos, de 

apresentar domínio sobre os códigos simbólicos durante o convívio com estes grupos. 

Esta habilidade se evidencia com mais clareza ao se reajustarem constantemente 

conforme novos hábitos são lançados entre os grupos dirigentes.   

 

 

3.3.2. O Feeling como Habilidade 

 

Outra habilidade, também notada entre os jornalistas, é a denominada feeling. No 

jornalismo, o termo refere-se a um tipo de pressentimento, uma sensação, um radar de 

informação. Nesta área, o feeling também é entendido como um “dom”, mas para a 

pesquisa o termo é compreendido como uma habilidade porque pode ser aprimorada 

durante a experiência na atividade. No colunismo social, o feeling é notado na capacidade, 

habilidade, do indivíduo em detectar, captar, a dinâmica ou alterações que ocorrem na 

esfera social dos grupos dirigentes.  

 

O dinheiro já trocou várias vezes de mão. Muitos ricos da época não 

são mais ricos hoje. É aquela gangorra de condições sociais. Muitos 

emergentes não tinham nada e passaram a ter depois de algum esforço. 

Pessoas que chegaram de fora começaram a semear na cidade algum 

tipo de serviço. Pelo feeling a gente vai captando como a sociedade vai 

se estruturando, quem vão ser os “novos ricos” e quem vai deixar de ser 

(entrevista com ML).  

 

Esta habilidade está relacionada à capacidade de identificar “novos ricos” e 

perceber quais famílias souberam manter-se constantes mediante as contingências, às 

intempéries. Um pré-diagnóstico da situação sócio-econômica vem por esta percepção, 

este feeling conjugado aos repertórios de ações inerentes à atividade, como a coleta de 

informações, à consulta de fontes de informação de sua rede de relacionamento. Atrela-
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se às condições de inserção e do convívio com grupos e indivíduos observadores que 

possibilitam captar informações, por vezes, privilegiadas.  

 

 

3.4.  Relações de Amizade e a Indicação como Estratégia de Inserção nos Grupos 

Dirigentes  

 

Apesar da boa indicação do colunista social por parte do empresário, da boa 

imagem criada de algum indivíduo a fim de dar crédito para que este possa adentrar aos 

grupos dirigentes. Em caso de rejeição, desaprovação por parte da elite, serão raras as 

chances tanto de inserção quanto manutenção na atividade, resultando em insucesso, em 

fracasso, como revelou um colunista social nascido em Lagarto, filho de mãe cabelereira 

e pai funcionário público, formado em jornalismo pela Universidade Tiradentes. Ele 

iniciou a carreira como apresentador de TV, acumulou experiências na TV Cidade, TV 

Atalaia e hoje está como colunista social no Cinform.  

 

Prefiro chamar os grupos dirigentes, como você diz, somente de 

sociedade. Nela você não é bem recebido de cara, não. Ela primeiro 

analisa quem você é, qual seu comportamento, como você transita nos 

lugares, para então saber se deve te acolher ou não. Muita gente diz que 

quer ser colunista porque é um mundo de glamour. Mas não é assim 

não. Não é um local de fácil acesso (entrevista com ML).    

 

A dificuldade delatada no trecho da entrevista mostra como o colunista social 

busca recursos, estratégias de inserção, já que existe um tipo específico de triagem social 

por parte dos grupos dirigentes. A estratégia mais utilizada é revelar-se confidente de 

“grandes famílias”, principalmente quando se trata de linhagens com indivíduos que 

ocupam múltiplas posições nas esferas sociais.  

 

 

3.4.1. Os Vínculos como Estratégia de Manutenção no Ofício 

 

No colunismo, uma estratégia se coloca como central para manutenção na carreira, 

e se constitui passo importante na consagração: a vinculação às “grandes famílias”. Os 
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colunistas sociais associam suas imagens a gerações distintas de uma “grande família”, 

estabelecem laço pessoal com elas quando não originaram delas. Com a conquista dos 

espaços nas “grandes famílias”, o colunista passa e ser visto como um membro, um aliado 

fiel, principalmente quando um integrante delas é responsável direto pela sua inserção e 

projeção na carreira.  

Da relação de confiança o colunista passa a ter presença cativa em cerimônias e 

rituais mais íntimos. Não bastando, a própria família torna-se fonte de informação, 

geradora de pautas para a criação do caderno de notícias. O resultado da íntima relação é 

notado pelos chás de final de tarde, trocas de presentes e de mensagens em datas 

comemorativas, além do uso frequente dos apelidos atribuídos como demonstração de 

afeto e intimidade. 

No caso da colunista mais experiente, o vínculo com a família Franco começou 

quando foi convidada pelo proprietário do Jornal da Cidade na época, Antônio Carlos 

Franco (filho do ex-governador Augusto do Prado Franco e de Virgínia Leite Franco, já 

falecidos) para trabalhar como colunista, integrando a equipe do impresso.  

 

 

No meio do ano de 1980 fui para o Jornal da Cidade e já assumi com 

meu nome, que era uma responsabilidade muito grande que o saudoso 

Antônio Carlos Franco me convidou, me deu a chance de crescer como 

profissional. Ele foi muito bom na carreira comigo, de me exigir, de me 

fazer querer tirar o melhor de mim e atingir mais e mais pessoas. Ele 

sempre dizia que podia colocar tudo no jornal, se fosse verdade. Com a 

verdade você consegue o que quiser, e é o que tento. Vou carregar pra 

sempre esse legado de confiança que ele depositou em mim (entrevista 

com TB).  

 

 

No caso do colunismo social, o atrelamento é feito com diversas “grandes 

famílias”, principalmente aquelas que possuem membros ocupando os cargos mais 

importantes nas díspares esferas que compõem a sociedade. Para o trabalho, para a 

composição das informações do caderno, os colunistas sociais se mostram parceiros da 

maior quantidade possível de “grandes famílias”, mas quando se trata de política, a 

relação se transmuta, e o colunista se fideliza a uma em específico, e torna-se integrante 

da mesma. No entanto, para a atividade a ampla rede de contatos é imprescindível, se 

constitui como mais uma estratégia de consolidação da posição. Isso porque, como foi 

dito, o colunista social tem noção das intempéries ocorridas nas esferas de poder, da 

rotatividade de milionários (MILLS, 1981).  
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3.4.2.  O Network como Estratégia de Auto-Consagração 

 

Outra estratégia, também observada no exercício jornalístico e bastante visível no 

cotidiano do colunista, é o network. O termo se insere na gramática jornalística e mostra 

qual o espaço, a que classe social o colunista pertence. “Ter um bom network é, portanto, 

sinônimo de excelência profissional e prestígio [...]” (PETRARCA, 2008, p. 180). Além 

disso, os colunistas sociais contam com a estratégia da edificação do bom network por ser 

condição básica para a construção de suas agendas de contatos. O network amplia as 

possibilidades de atuação nas diversas esferas sociais. Como não bastasse, as redes sociais 

de internet tornaram-se aliadas importantes na construção destas agendas.  

 

Você conhece uma pessoa e vai sendo apresentada, daí as redes vão 

ampliando. No trabalho fui fazendo amizades com pessoas da política, 

amizades muito estritas, de confiança. Amigos que não podemos citar 

o nome e que a gente vai fechando do círculo de colaboradores, que 

acabam sugerindo pautas. Tem pessoas que me conhecem pelo 

Facebook e daqui a pouco você está com 500 mil pessoas te seguindo e 

você não conhece nem a metade. Mas para meu trabalho é uma 

ferramenta imprescindível (entrevista com TB).     

 

 

Observa-se que a ascensão do colunista social está relacionada ao poder do 

indivíduo ou grupo dirigente a que ele se vincula. Sabendo do acesso fácil à mídia, às 

ferramentas e à potencialidade dos MCM, o colunista aproveita para exibir a quem seu 

nome está atrelado, seu grau de prestígio. Por isso grande é o número de fotos tiradas ao 

lado dos grupos dirigentes, de famílias de poder. Apresenta na legenda das imagens seu 

grau de proximidade pelo recurso do apelido, substituindo o nome, e logo em seguida 

explicita o sobrenome, como é mostrado mais à frente.   

Tanto os colunistas sociais recém-chegados quanto os mais experientes sabem a 

importância da exposição junto a grupos dirigentes. Prevalecem-se ao máximo das redes 

sociais para postar fotos tiradas com personagens reconhecidas nacionalmente, muitas 

vezes figuras que geram repercussão social. Um dos casos exemplares é o colunista social 

de 23 anos, formado em jornalismo pela Universidade Tiradentes, filho de promotora de 

eventos e de pai empresário do ramo de veículos, que se inseriu na carreira em 2011. Sua 

trajetória profissional conta com trabalhos na TV Cidade (fazendo coberturas do Pré-

Caju, uma festa carnavalesca criada em 1992 pelo empresário Fabiano Oliveira, 

responsável pela inserção do colunista na área de comunicação), TV Atalaia, nos 
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impressos Cinform, Correio de Sergipe, e atualmente também trabalha como humorista 

no programa de rádio Jovem Pan em São Paulo. Este último trabalho o coloca em terreno 

fértil na consolidação, na projeção e estabilidade na carreira, pois neste espaço circulam 

figuras renomadas e ele acha possibilidade de registrar-se ao lado de famosos, além de 

ampliar e construir o “bom network”. 

 

 

3.5.  O Marketing Pessoal como Estratégia de Consagração  

 

A última estratégia não poderia deixar de ser apresentada: a construção da 

imagem, podendo intercambiar por marketing pessoal, relacionada ao desenvolvimento 

de mecanismos de distinção social. Está relacionada aos repertórios de ação mobilizados 

pelo colunista visando à diferença, à unicidade do indivíduo ou grupos dirigentes frente, 

por exemplo, a profissionais lançados no mercado. O marketing pessoal vem ganhando 

destaque por estar calcado na construção do prestígio de indivíduos a partir do seu 

interesse de pertencimento às esferas de poder.  

O trabalho é ancorado nos atributos pessoais, ou num aspecto individual que é 

chave para alcançar o objetivo de inserção nos “grandes grupos”. Diante da corrida pelo 

bom emprego, pela notoriedade, pelo reconhecimento, o marketing pessoal tornou-se 

estratégia muito buscada atualmente. A área lida com a “venda de imagem”, através do 

olhar do outro, neste caso, dos colunistas sociais, lançado sobre as capacidades ou o 

talento do indivíduo interessado.  

Os colunistas sociais não apenas trabalham em função da imagem do solicitante, 

mas também conjugam esforços em torno da confecção da sua própria imagem para ser 

reconhecido. Esta habilidade se constitui como um trunfo a mais na consolidação da sua 

posição e ascensão na carreira. Uma imagem mal construída ou a má fama do colunista é 

algo danoso. Possivelmente as redes de relacionamento, as fontes de informação, perdem 

a credibilidade, resultando em seu fracasso. A habilidade se expressa nas ações dos 

colunistas, nos investimentos em viagens ao exterior, nas fotos com famosos, no 

envolvimento político, na construção da imagem de extrovertidos, de educados, de bons 

aliados ou confidentes, no bom uso das redes sociais, na construção dos modos de vestir-

se. A colunista da família Franco aconselhou um amigo de trabalho sobre o marketing 

pessoal, pois não conjugava esforços em torno da construção da própria imagem, por isso 

estava perdendo espaço no mercado. 
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Essa coisa de fazer marketing pessoal é muito poderosa, muito forte. 

Inclusive acho que mostrei para algumas pessoas que tenho certa 

intimidade, como foi o caso de um amigo, uma pessoa querida. Pedi 

para ele trabalhar mais nisso. Quando foi colocado para fora do jornal, 

mesmo sendo fantástico, o considero o melhor colunista de texto, 

inteligentíssimo, precisava ser valorizado. Ele nunca tinha trabalhado 

com marketing pessoal. Ele nunca tinha colocado uma foto no caderno. 

Seu perfil era muito acadêmico. Na universidade a gente aprende que 

não deve vender nossa imagem e sim o fato. Mas no colunismo não 

pode ser assim. Essa é minha visão publicitária e jornalística. Então 

disse a ele: você precisa vender sua imagem, você é um produto. Daí 

nos novos trabalhos ele começou a aparecer e ficou muito mais 

valorizado. É preciso vender sua imagem. Todos os colunistas que 

conseguiram se manter fizeram isso. Cada um de modo diferente faz o 

marketing pessoal (entrevista com MF).   

 

 

Colunistas sociais que apostaram nesse mecanismo acumularam poder e prestígio 

onde circularam. Estes agentes sabem que a boa imagem serve de chamariz para os 

investimentos publicitários de empresas e demais instituições de mercado. O aumento do 

seu prestígio corresponde ao acréscimo do valor da venda de espaço em sua coluna social. 

Isso faz com que os colunistas busquem não apenas aprimorar a habilidade, mas que 

desenvolvam outras habilidades, que elaborem novas estratégias para angariar mais 

investidores. O colunismo social é um espaço de disputa pelos melhores patrocínios, pelas 

melhores redes de relacionamento, maiores fatias de mercado, pela maior concentração 

de verba publicitária.  

 

3.5.1. O Marketing Pessoal: Auto-Consagração, Esquemas de Ações e Função das 

Qualidades 

 

Disso apreende-se dois movimentos no marketing pessoal: o de auto-consagração, 

por parte dos colunistas sociais; e o de consagração do indivíduo ou grupos dirigentes, e 

isso inclui os “novos ricos”. Eles estão intimamente relacionados e envolvidos com o 

conjunto de habilidades, competências e estratégias explanadas. O potencial da auto-

consagração, o prestígio acumulado, é central para consagração de um indivíduo. Nesse 

sentido, a mídia funciona como a difusora do trabalho realizado nos esquemas mais 

íntimos, das pequenas ações. Veicula apenas o produto final da construção da imagem de 

alguém semeada em outras esferas. Em função dos consagrados, o trabalho do colunista 

se pauta no esforço de ratificação de sua imagem, do poder que exerce. No caso de 
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inserção de um novo rico, visando notoriedade e aceitação do mesmo, os colunistas 

envolvem um conjunto de atores, acionam suas redes de contatos, e isso abrange tanto 

consagrados na área quanto jornalistas, pessoal de mídia. 

 

Para ser bem aceito e começar a frequentar a elite, você precisa estar 

sempre em evidência nos jornais. Se eu fizesse um trabalho de 

assessoria de imprensa para você se tornar uma pessoa conhecida, você 

teria que me contratar imediatamente. Isso é feito junto a jornais e 

outros meios de comunicação. E como a nossa sociedade é pequena, 

daqui a pouco você seria convidado para eventos, ia conviver como 

amigos, ampliando os contatos. Não é um trabalho muito complicado, 

mas requer muito custo e todo mundo quer retorno financeiro 

(entrevista com MF).  

 

 

O trecho da entrevista revela os esquemas de ações inerentes ao trabalho de 

marketing pessoal visando a consagração social. Ancorado no relato, é possível perceber 

que quando o indivíduo não possui recursos financeiros para canalizar para o marketing 

pessoal ou assessoria de imprensa, mobiliza primeiro esforços para se promover, 

apresenta algum tipo de competência específica para o colunista e este, por sua vez, 

mostra-se ou não interessado no apoio, se vale a pena consagrar o indivíduo. Em caso de 

ascensão social, conquistado através do colunista e demais colaboradores, resultando na 

construção patrimonial, em bons casamentos, em associações empresariais com membros 

de grupos dirigentes, o retorno financeiro ocorre no segundo momento, e todos os 

envolvidos são beneficiados de alguma forma com a consagração do novo rico.   

 

Trabalho com a qualidade das pessoas, com o que vejo. O colunista é 

muito opinativo. Trabalho também com o que sinto. Se acho uma 

pessoa linda, digo que ela e linda. Se eu não achar não vou falar. Se 

achar que ela é inteligente, maravilhosa, vou falar mas, é claro, a gente 

tem um lado que é obrigado porque é cliente e quer que coloque daquele 

jeito, é o lado comercial. Quando é cliente temos que colocar o que 

querem (entrevista com MF).      

 

Na atividade do colunista social, o ato de atribuir qualificações, adjetivos (linda, 

inteligente, competente, etc.), permeia todo o processo de consagração. Quando o 

indivíduo ainda não está inserido entre os grupos dirigentes, os esforços movidos para 

consagrar se inicia em conversas informais, com indicações, aos que ocupam posições 

chaves, do nome do interessado em fazer parte da rede. É um tipo de backstage, uma pré-

etapa para consagração. As informações sobre o indivíduo que pretende se consagrar 
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chega ao colunista por diversas vias: ligações telefônicas, contatos por redes sociais de 

internet, conversas informais em reuniões de final de tarde, entre outras.   

 Tais contatos são fundamentais, pois através deles são atribuídas as qualidades do 

indivíduo, é apresentado seu trabalho. É uma ocasião íntima que acontece entre colunistas 

sociais e grupos dirigentes, um tipo de encaminhamento profissional. Como os colunistas 

sociais conhecem os poderosos de cada esfera, as peças centrais, o nível de flexibilidade 

que comporta cada esfera e os integrantes de cada uma, eles já tem em mente que rede ou 

indivíduo mobilizar. Em caso de aprovação do trabalho do possível integrante, da 

inserção do aspirante, os demais processos ocorrem logo em seguida, com o nome 

estampado nas colunas sociais, com o trabalho de marketing pessoal e a posterior 

consagração social. 

 Para isso, no entanto, o indivíduo que pretende integrar grupos dirigentes mostra 

domínio sobre sua profissão ou atividade que desenvolve, já que não conta com recurso 

financeiro suficiente para contratar colunistas para fazer seu marketing pessoal com apoio 

da mídia. O domínio sobre a atividade é a grande arma quando se pretende galgar espaço 

de poder na sociedade, ter um colunista social a seu favor para realizar sua divulgação 

significa ter meio caminho andado na consagração social. Esta descrição está presente na 

trajetória de vida de um arquiteto que se consagrou na cidade. Ele morava em bairro 

periférico e sua mãe teve a ideia de estabelecer contato com colunistas para divulgar o 

trabalho do filho. Depois do conhecimento de suas produções pelos colunistas, ações 

foram mobilizadas em termos de mídia, de rede de contatos, de peças que ocupam os 

espaços de poder na esfera da arquitetura na capital, e em pouco tempo se inseriu e se 

consolidou. Hoje ele é tido como principal nome da arquitetura moderna no Estado, já 

recebeu diversos prêmios nos Estados Unidos e na Itália.      

 

Na verdade eu fui um instrumento para a consagração deste arquiteto 

porque se ele não tivesse talento não ia funcionar, não ia para frente. 

Ele faz parte do pessoal da minha geração. A gente foi divulgando o 

trabalho dele pela amizade, pelas colunas, as coisas foram acontecendo, 

uma coisa puxando outra, ele acabou se tornando empresário, e hoje 

circula entre a sociedade sergipana (entrevista com MF).  

 

 

 O apoio da mídia como recurso difusor de informações faz com que o colunismo 

social se torne um instrumento diferenciado das práticas de consagração mais comuns, 

como foi apontado, por exemplo, por Coradini (2005) ao observar a consagração de 

imagens individuais e coletivas com amparo em “qualidades” como o “heroísmo 
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pessoal”, “dívidas de amizade”, durante os processos litúrgicos na Academia Nacional de 

Medicina (ANM).  

 

3.5.2. Prática Fotográfica como Estratégia de Consagração  

 

Uma ferramenta essencial na construção informativa no colunismo social é a 

fotografia. A prática fotográfica no jornal integra a rotina da produção. Tem função de 

agilizar, de antecipar a informação antes da leitura do texto, de conferir veracidade ao 

fato. Visa a captação urgente do fato pelo olho. É peça central no mercado de informação, 

e se constitui como um chamariz de venda. Circunscreve-se não apenas ao domínio 

técnico de manuseio da máquina, da escolha das lentes, da tecnicidade, mas, sobretudo, 

cumpre o objetivo social.     

Trata-se do registro, do congelamento dos fatos com elementos (pessoas e objetos) 

que desafiam a temporalidade: contar o agora e rememorar o passado. A lógica do 

mercado a que segue a fotografia informativa distancia-se das práticas mais informais, 

como as dos registros feitos em reuniões familiares, entre amigos reunidos em locais 

públicos, com funções específicas de construção de memórias, tornando-se lembranças, 

culto aos antepassados (Pinçon & Pinçon-Charlot, 2002), lógicas artísticas que 

demandam reflexão, profundidade. No jornalismo, por exemplo, o objetivo é instantâneo, 

de sedução de público. Como produtos, geram disputas pelas fatias de mercado, lutas 

entre os agentes pelos melhores ângulos do mesmo fato.  

Em As formas elementares da Vida Religiosa: o sistema totêmico na Austrália, 

Durkheim (1989) observa que a prática fotográfica cumpre a função de movimentar o 

grupo social. Para além da observação feita pelo autor, vê-se que a fotografia funciona 

como ferramenta para eternizar os momentos mais intensos da vida, e se constitui 

imprescindível para registrar as grandes cerimônias familiares (festa natalina, primeira 

comunhão, casamentos, nascimentos, formaturas, etc.). Por exemplo, nos casamentos, a 

fotografia cumpre a função de fixar e sancionar a união entre dois indivíduos, a fusão de 

duas famílias. Além disso, serve para recordar o ambiente com que se deu a prática, ou 

seja, os objetos que fizeram parte da decoração, as despesas ostentatórias.  

A fotografia possibilita reconhecer quem participou da cerimônia, a roupagem 

utilizada, com quem foi fotografado, permite fazer a referência direta às linhagens sociais 

a que os indivíduos pertenciam. Ou seja, cumpre a função de averiguação, de 

reconhecimento, de ser crível, de explanação direta dos papeis sociais (marido, esposa, 



 

91 
 

filho, netos), das profissões ou ocupações assumidas (administradores, empresárias, 

políticos, professora, etc.), faz referência ao comportamento de grupo. Através das 

fotografias é possível captar posturas, olhares, sentimentos relacionados ao momento 

capturado, como a pessoa quer ser vista, e isso tem a ver com a moldura corpórea durante 

a preparação para a foto (BOURDIEU & BOURDIEU, 2006) 

 

Méthode solide et éprouvée qui appliquée à la pratique de la 

photographie, permet de mettre en lumière un certain nombre de 

phénomènes et, en particulier, fait ressortir l'importance des «attitudes 

de classe» ou des comportements de groupes de référence» dans la 

détermination de la pratique de la photographie (BURGELIN, 1966, p. 

165). 

 

 

  No colunismo social, ofício associado à prática literária, à montagem estética, às 

significações de distinção de classe, a fotografia se calça na função de consagração. 

Intencionando acumular recursos simbólicos e consagrar-se através do registro de 

imagens, o colunista busca possibilidades de ser fotografado ao lado de indivíduos e 

grupos dirigentes em ambientes que passam mensagens relacionadas ao poder. A 

fotografia do colunista social junto a grupos dirigentes representa um trunfo na ascensão 

e consagração dos mesmos, pois revela quais indivíduos fazem parte de sua rede de 

relacionamentos, a quem seu nome está atrelado.  

Dentro da rotina, da pauta das matérias que vão para os cadernos, as imagens se 

categorizam em informais, quando tem a intenção apenas de mostrar proximidade, graus 

de amizade com grupos dirigentes, personalidades famosas, demandando menos técnica 

fotográfica; e formais, que prescinde mais técnica de enquadramentos, uso de programas 

de aprimoramento de imagens, observação dos planos na imagem, ambientação, 

principalmente se for tirada em alguma cerimônia de alguma figura poderosa. São 

inúmeras as estratégias de consagração por fotografias. Dois exemplos clássicos são os 

de tirar ao lado de poderosos, como foi visto no caso de Sued, e a da exposição dos objetos 

de luxo fazendo referência à marca que o patrocina, à academia que se exercita, entre 

outros.  As imagens a seguir são alguns exemplos de colunistas sergipanos que se utilizam 

da estratégia de tirar fotos ao lado de personalidades prestigiosas.  

 

 

 



 

92 
 

 

 

Figura 17. Colunista social sergipano ER, ao lado da cantora Luiza Posse durante gravação na 

Jovem Pan, em São Paulo. Fonte: Rede Social.  

Figura 18. Colunista social sergipana TB ao centro, acompanhada do empresário fundador do Pré-

Caju, à esquerda, e do ex-governador e empresário, Albano Franco, à direita, em jantar informal. 

Fonte: Rede social.  
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 Vale ratificar que as imagens funcionam como ferramentas de consagração porque 

testemunham a esfera em que o colunista está inserido, sua rede de relacionamento, seu 

pertencimento, o poder que exerce. A fotografia, nesse sentido, funciona como 

instrumento facilitador dos acessos, do acúmulo de poder. Nelas são apresentados os 

objetos de consumo, os adereços, as academias onde se exercitam, salões de estética, etc., 

os colunistas apresentam as marcas, como se distinguem socialmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Colunista Social TB ao lado do atual governador do Estado de 

Sergipe, Jackson Barreto, em festa de casamento de família de 

empresários e políticos da capital. Fonte: Rede social. 

Figura 20. Colunista social DS apresentando objetos de consumo. 

Fonte: Rede social do colunista. 
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O enquadramento informa as lojas de consumo de preferência, a exploração da 

quantidade de objetos de marca adquiridos o colocam numa condição distinta. O estilo 

apresentado, a moda, o sorriso esboçado, marcam sua posição e tornam-se elementos a 

mais nas estratégias de consagração. Nesta imagem, importa notar que a identificação das 

marcas está diretamente relacionada a grupos dirigentes, que decodificam os códigos 

simbólicos pela compreensão de que objeto se trata (BOURDIEU, 2008). Possivelmente 

os objetos e as marcas apresentadas passam despercebidos, ignorados ou fazem pouco 

sentido às camadas sociais menos privilegiadas. Ou seja, cada classe social terá uma 

leitura diferente acerca dos objetos de consumo e das marcas veiculadas.   

 

 

3.5.3. Consagração no Colunismo Social Impresso 

 

Só depois de consolidada sua posição social na carreira, através dos recursos 

sociais adquiridos, as estratégias adotadas, as habilidades exploradas, do reconhecimento 

e a aceitação entre os grupos dirigentes, etc., os colunistas vão servir de instrumento de 

consagração. Isso porque sua consolidação, a construção da sua imagem, do seu nome, 

vão servir de referência para os ricos não reconhecidos. A rede de contatos pessoais, a 

construção das agendas telefônicas, as amizades das redes sociais de internet, são os 

grandes trunfos da auto-consagração e da consagração do novo rico, ou do que pretende 

se inserir na rede. Foi informado anteriormente que a consagração pelo colunismo social 

conta com apoio de um suporte físico midiático, neste caso o jornal impresso, que 

dissemina as informações veiculadas sobre os acontecimentos das altas rodas.   

Hoje o colunismo social sergipano possui o léxico condizente com seu tempo. As 

atribuições qualitativas sofreram mutações e são bastante exploradas nas colunas. Nelas 

são veiculadas as produções finais dos repertórios de ações realizados em estágios 

anteriores. É na coluna do jornal impresso que se alicerçam posições sociais, que se 

lançam novos poderosos, novas empresas, novas marcas. Ela não só fixa os códigos (texto 

e imagem) como cria sobre eles uma dimensão simbólica de poder e distinção. O 

colunismo social serve de vitrine das grandes cerimônias dos grupos dirigentes. O modelo 

atual trata de grupos dirigentes em todas as esferas. Por ser um caderno, as seções se 

dividem em Política, Economia, Esporte, Variedades, as cerimônias, coberturas sobre 

conquistas dos grupos dirigentes, e que dividem espaços com a publicidade.   
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Na imagem da coluna do Jornal da Cidade há pelo menos duas matérias a destacar 

referentes a dois membros que concentram grande influência nos processos decisórios em 

Sergipe: a empresária que trabalha com decoração, esposa do dono da Construtora Celi, 

Maria Celi Barreto (em pé, posicionada ao lado da jornalista Olga Krell, visualizadas no 

canto inferior do lado esquerdo de quem olha frontalmente); e a outra se refere ao 

empresário e ex-governador de Sergipe, Albano Franco (localizado ao centro, ao lado de 

sua secretária, Suzy Santos).  

 

Damas da Decoração Brasileira!!! Um encontro emocionante entre 

Maria Celi Barreto e a jornalista Olga Krell no lançamento do livro que 

conta sua história no mercado editorial de decoração. Olga Krell foi 

profissional formadora de opinião de grande influência no mercado 

décor, um ícone na arte de fazer revistas. Maria Celi e Olga são nomes 

de referência nacional. As duas têm bastante coisa em comum: ética, 

pioneirismo, bom gosto e muita sabedoria ao longo de tantos anos de 

trabalho. Um registro doce e importante aos sergipanos! (Fragmento de 

texto do colunismo social do Jornal da Cidade, abril de 2015).  

 

 

 

No fragmento acima, nota-se as qualificações atribuídas à jornalista que acabara 

de lançar seu livro junto a uma das maiores empresárias de Sergipe. O texto certifica, 

consolida posições já demarcadas na sociedade. O abuso dos adjetivos enaltecem tais 

figuras reposicionando-as no topo de suas esferas sociais. Nota-se, no conjunto de 

atributos e significações relacionadas às personalidades (encontro emocionante; 

Figura 21. Coluna Social do Jornal da Cidade.  Fonte: jornaldacidade.net 
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formadora de opinião de grande influência ícone ética; pioneirismo; bom gosto e muita 

sabedoria ao longo de tantos anos de trabalho; registro doce e importante aos sergipanos), 

o intuito de conservar e consagrar esses dois membros dos grupos dirigentes. Além de ser 

uma estratégia de consagração adotada no colunismo, por outro lado, representa um 

exercício do poder, uma apresentação de quem e por que tais motivos devem ser 

socialmente reconhecidas. Vale apresentar outro exemplo: 

 

O novo imortal Albano Franco, na noite festiva de sua posse na 

Academia Sergipana de Letras, ao lado da sua secretária executiva, a 

querida e competente Suzy Santos. Suzy é profissional de gabarito, que 

realiza o trabalho com eficiência e simpatia! (Trecho extraído do 

colunismo social do Jornal da Cidade, abril de 2015).   

   

Neste excerto, nota-se tanto o intuito de fortalecer a imagem do empresário, ex-

governador e mais atual imortal da Academia Sergipana de Letras, mostrando sua 

habilidade de concentrar poder extraído de diversas esferas sociais, apontar sua 

versatilidade, quanto de consagrar a secretária do ex-governador atribuindo-lhe as 

qualidades de “competência”, “eficiência”, “simpatia”.  

Neste caso, a imagem da secretária tirada ao lado de Albano já informa o tipo de 

rede, e as legendas funcionam como recurso enfático, como criação simbólica do contexto 

real, do fato. Se fosse utilizada apenas a imagem, caberia aos intérpretes movimentar o 

conhecimento, os repertórios culturais, para identificar do que se tratava. Um relato 

objetivo não surtiria o efeito de consagração. O texto, nesse sentido, diz o que pensar 

sobre quem pensar, de quem se trata e por que deve ser notada de maneira distinta. Vamos 

a mais um exemplo de consagração pelo colunismo:  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Jornal Correio de Sergipe. Fonte: correiodesergipe.com 

 



 

97 
 

Neste caso, o colunismo social testemunhou um modo de reprodução de poder e 

consagração de grupos dirigentes a partir do enlace matrimonial entre Luciano Barreto 

Neto (filho da vice-presidente de Negócios Imobiliários da Construtora Celi, Ana Cecília 

Barreto Oliveira e do médico e empresário, Wagner Oliveira, e neto de Maria Celi e 

Luciano Barreto, dono da Construtora Celi) e Gabrielle Mitidieri (filha dos empresários 

Vaneide e Jorge Mitidieri).  

A partir dos documentos expostos, importa perceber que independentemente dos 

repertórios de ações, de qual o artifício utilizado pelo colunista social para consagrar 

indivíduos ou grupos dirigentes, o objetivo latente se volta à segregação de classes sociais, 

no reforço das desigualdades. É considerada estratégia a mais nas buscas pelos espaços 

de maior prestígio, e peça importante no funcionamento das engrenagens de reprodução 

de poder.  
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CONCLUSÃO 

 
 

Tratar de elites não se constitui tarefa fácil. Desafios de diversas ordens precisam 

ser superados, como o exemplo da própria inserção no universo de análise, uma seara 

bastante restrita, delicada e que exige a criação de repertórios de ações demasiado 

plásticos. Além disso, com o envolvimento no trabalho de elucidação dos mecanismos e 

das estratégias adotadas pelas elites objetivando a consagração, corre-se sempre o risco 

de haver cumplicidade, dos pesquisadores tornarem-se confidentes, ou de forma 

contrária, serem vistos como ameaças.  

Importa dizer que esta pesquisa desvelou apenas alguns dos esquemas de ações 

buscados pelas elites intencionando a consagração social. Limitou-se a determinado 

universo de análise, circunscreveu-se a determinada dimensão sócio-histórica e 

geográfica, ancorou-se em algumas ferramentas metodológicas. Devido à complexidade 

da pesquisa, são necessários mais tempo de estudo dedicado à análise de tal fenômeno e 

uso de outras ferramentas analíticas. Uma delas seria a própria atuação no colunismo 

social como forma de buscar novas respostas sobre fenômeno.    

No entanto, centrando-se nesta pesquisa, é válido frisar que o desafio central foi o 

de analisar como o colunismo social serve de instrumento de consagração de elites. 

Tratou-se, portanto, de evidenciar os esquemas de ações, as habilidades desenvolvidas, 

as estratégias adotadas, os recursos sociais adquiridos durante as trajetórias de vida e 

inserções nas diversas esferas sociais visando a consagração.  

Dessa forma, baseado nos processos sócio-históricos brasileiros, dos exemplos de 

modos de consagração sobressaltaram não apenas as estratégias calcadas na rede de base 

familiar, estendida nas lógicas de aliança matrimonial, de amigos, e demais agregados 

que compõem a parentela (com propósito de criação e desenvolvimento de esquemas e 

articulações voltadas principalmente ao jogo político), mas também a militância política 

e as sessões elogiosas realizadas em círculos sociais restritos. Como foi mostrado, a forma 

mais comum de reivindicar posição de poder e prestígio no Brasil, de reclamação de 

legitimidade, foi através do recurso familiar. Foi possível observar então que existem 

múltiplas formas, diferentes estratégias adotadas, lógicas de ações diversas buscadas por 

agentes e grupos sociais intencionando a consagração. Ou seja, não há um modo 

específico, uma fórmula exata, mas sim modos, estratégias e instrumentos buscados para 

atingir tal objetivo, e o colunismo social integra o conjunto de tais lógicas. Inclusive vale 
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lembrar que o ofício surgiu objetivando conferir solidez às frágeis posições sociais das 

famílias tradicionais norte-americanas que perdiam espaços de poder e prestígio para os 

“novos ricos” que emergiram no pós Guerra Civil do início do século XX. Ou seja, surgiu 

através da demanda destas famílias com a finalidade do reposicionamento, de reclamação 

de legitimidade de seus espaços por meio do recurso de linhagem familiar.  

A pesquisa permitiu mostrar que a origem e a consolidação do ofício estiveram 

associadas a condições sócio-históricas muito específicas: nos Estados Unidos, por 

exemplo, foi um período marcado pelo auge do jazz, a rotatividade dos milionários, a 

ousadia incutida na moda feminina, etc.; no Brasil, o ofício se consolidou sob governo de 

JK, que trouxe como marcos sócio-históricos os investimentos em setores industriais e 

tecnológicos, a inauguração de emissoras de TV, os aspectos cosmopolitas manifestados 

na cultura, marcado ainda pela dependência do capital estrangeiro, mas também pela 

ascensão e construção de fortunas de indivíduos e “grandes famílias” brasileiras, como 

foram citados os casos da família Marinho e Safra; as condições sócio-históricas do 

surgimento do ofício em Sergipe foram marcadas sobretudo pelas tentativas de 

democratização, pela efervescência cultural, disputas entre elites pelos principais cargos 

políticos. Portanto, atingiu o ápice em momentos de transformação social, de auge 

econômico e sobretudo pelas disputas sociais pela ocupação das melhores posições.  

A pesquisa permitiu mostrar ainda que desde as primeiras tentativas inauguração 

do ofício, os agentes envolveram-se em eleições sociais do que e quem poderia ser 

considerado legítimo, por que determinados indivíduos deveriam ser distinguidos dos 

demais. Assim, debruçaram-se sobre livros de etiqueta, moda, estudos de genealogia, etc., 

para a criação de listas que exporiam o que os colunistas denominavam de “socialmente 

eleitos”, “os mais importantes”. As listas pautaram-se em critérios de elegância, linhagem 

familiar, fortunas, poder. Tal julgo, muitas vezes feito de maneira arbitrária, tinha por 

efeito a ratificação de figuras de poder, a estabilização e manutenção de posições sociais.  

Através do acesso às esferas restritas, para que pudessem ser colhidas e relatadas 

informações sobre o universo das elites, os colunistas sociais aproveitaram para 

estabelecer diversos tipos vínculos. Tais agregações acabaram permitindo a constituição 

de um espaço sólido, onde garantiram a condição de árbitros de gostos, destacando o que 

propuseram como o bom e o mal gosto baseado no consumo, na cultura e nos estilos de 

vida dos grupos dirigentes.  

Para conferir solidez ao colunismo, outra ação a destacar foi a substituição do 

texto aproximado ao mexerico, à fofoca, pela adoção do tom formal com descrição mais 
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condensada a respeito das elites. A estratégia detectada já nas gossip columns (espaço no 

jornal centrado em assuntos que abarcavam desde cerimônias como casamentos, 

batizados, festas natalinas das “grandes famílias”, até temas dos âmbitos político, 

econômico, desportivo) forneceu bases para a estruturação do ofício, mas possibilitada 

sobretudo pela aceitação social demonstrada pelo consumo de tais informações, como 

ocorreu com os trabalhos do colunista social norte-americano Winchell, iniciados em 

1940 e que atingiram 90% deste público logo nas primeiras publicações. Tal dado 

percentual demonstrado nestas fases inaugurais, os espaços cativos e ampliados 

apresentados na atualidade permitiram afirmar que mesmo não sendo tratadas nas colunas 

sociais, as demais classes possuem certa curiosidade sobre o que ocorre nestas esferas. 

Interessam-se de alguma maneira em saber como se reúnem, como se trajam, para onde 

viajam, etc. Assim, de certa forma compactuaram com projetos desta minoria social 

dominante. Ou seja, ao passo que consagram e sacramentam determinadas figuras, o 

colunismo serve ainda para despertar e alimentar a curiosidade dos “socialmente 

comuns”. 

A pesquisa mostrou também que, pela inexistência de um “modo de fazer” o 

ofício, até porque não existe um curso universitário ou especializações com programas 

disciplinares voltados ao ensino dos mecanismos e ações, os colunistas acabaram 

importando os modelos e as ideias desenvolvidas em solo estadunidense, a exemplo da 

Lista das Dez Mais do Ano, de autoria de Jacinto de Thormes. Cabe salientar, inclusive, 

que este colunista junto a Tavares de Miranda e Ibrahim Sued foram os responsáveis pela 

consolidação do ofício no Brasil, mas foi com Sued que o ofício atingiu maiores 

proporções, sendo amplamente disseminado e tomando conta de maiores espaços nos 

jornais brasileiros. 

A fim de consagrarem-se no ofício, os colunistas estabeleceram alianças com 

figuras proeminentes de suas épocas, principalmente com os que ocupavam posições de 

poder decisório na esfera política. Nestas experiências brasileiras é válido ressaltar 

também a apresentação do colunismo politicamente posicionado, opinativo, com léxico 

solto, com adoção de termos estrangeiros e mais adjetivado. Semelhante à incorporação 

dos modos de fazer colunismo no Brasil, ancorados nas ações do colunistas norte-

americanos, o caso de Sergipe não mostrou-se distinto. Apesar do ofício ter sido originado 

no início do século XX, a proeminência se justificou a partir de iniciativas como a Lista 

das Dez Mais Elegantes de Sergipe.  
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Observou-se com as informações que a solidez do colunismo social nos jornais 

resultou da conjugação de interesses, sobretudo, dos donos das empresas de informação 

(que veem o colunismo como fonte de lucro), dos colunistas sociais (que objetivam galgar 

posições de prestígio e consagrarem-se no ofício) e dos indivíduos e grupos dirigentes 

(que intencionam não apenas consagrarem-se, mas permanecerem ocupando espaços de 

poder, contando com os colunistas para a construção das “boas imagens”).  

Contudo, como pode ser analisado, mesmo com a consolidação do ofício, mesmo 

estando relacionado às esferas de poder, ainda assim o colunismo constitui-se como 

subcategoria da profissão de jornalismo. Esta constatação explicou as demandas de 

imposição de fronteiras, de organização e de controle do ofício. Justificou, por exemplo, 

a criação da Federação Brasileira de Colunistas Sociais (Febracos), entidade responsável 

por aglutinar colunistas brasileiros para tratar de assuntos oficiais, mas que também é 

utilizado para o compartilhamento de experiências, onde dividem aflições, lançam 

demandas, sugestões. A pesquisa mostrou ainda que, pela falta de uma definição clara do 

ofício, foi válida a associação aos antigos bajuladores da majestade, à arte de dedicatórias 

que tomou forma no complexo contento do Antigo Regime que deixou marcas no 

ambiente da Europa do século XIX e no Brasil oitocentista.  

Quanto à rotina no ofício, a pesquisa mostrou que, por manterem relações estreitas 

com os donos dos jornais, os colunistas acabam garantindo certa flexibilidade (podem 

executar os trabalhos na própria residência, não precisam frequentar as redações, não 

possuem carga horária para preencher, entre outras). Isso torna-se mais evidente quando 

comparado às exigências impostas aos demais funcionários da área.  

 Através das ferramentas metodológicas adotadas para resolução do problema da 

pesquisa, foi possível evidenciar como funcionam os esquemas de relacionamento, do 

intercâmbio de interesses, a exemplo da permuta, como mobilizam as habilidades, lançam 

mão de estratégias e recursos sociais adquiridos durante as trajetórias de vida e inserção 

em diversas esferas sociais visando a auto-consagração e a consagração de indivíduos e 

grupos dirigentes. Tais ferramentas possibilitaram a construção da composição social e 

levantamento das características dos colunistas sergipanos em atividade.  

Assim, foi notado, dentre outros aspectos, que o ofício possui equilíbrio de gênero, 

que todos possuem diploma ou título equivalente em jornalismo apesar do diploma não 

se constituir requisito de inserção e atuação. Foi mostrado também que os colunistas 

possuem variações de experiências e que não estão necessariamente relacionadas às 

idades. Neste raciocínio, notou-se ainda a relativa homogeneização na variável da origem 
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social e também no que tange a casamentos. Similares também foram os contatos diretos 

com elites iniciados na infância, o que possibilitou apreensão dos códigos simbólicos, 

gostos e estilos de vida partilhados nestas esferas, e que facilitaram a inserção e circulação 

nos espaços de poder. Notou-se também que os colunistas entrevistados preocupam-se no 

zelo da auto-imagem, expresso na vestimenta, nas idas aos salões de estética, nas 

academias onde se exercitam, na utilização de objetos que os relacionem às elites.  

Através destas ferramentas foi permitido notar, dentre outras coisas, que o critério 

de escolha de pessoas a serem consagradas não está exatamente relacionado às fortunas, 

mas por fazerem parte de um círculo restrito de amizades, também por comandarem 

movimentos sociais na medicina, do direito, etc., pessoas que ocupam os postos mais 

altos nas hierarquias de suas profissões. Eram indivíduos que estavam em evidência, em 

destaque na mídia, e que possuíam habilidades, potenciais específicos, como foi mostrado 

na entrevista do programa de TV da colunista TB.  

Vale ressaltar que a análise das trajetórias sociais, realizada através da entrevista 

biográfica (com informações centradas no gênero, na idade, na origem social, nível de 

escolaridade, tempo de atuação no ofício, casamento, estilos de vida, etc.), em que pode 

ser visualizado o processo de socialização nas diversas esferas sociais dos colunistas, e 

também o levantamento da composição social e das características, serviram de base para 

a identificação e compreensão de como desenvolveram habilidades, como mobilizam os 

repertórios de ação, como criam estratégias de consagração social.  

Dessa forma, foi permitido detectar que as inserções dos colunistas sergipanos 

deram-se segundo olhar exterior, de parentes, de amigos, de pessoas do círculo familiar, 

de um observador, ou alguém distante dos círculo de amizades, mas que interessou-se por 

tais indivíduos pelo fato do estabelecimento fácil de vínculos e de cativação social. 

Detectou-se também a qualidade de incorporar e reproduzir os hábitos notados na cultura, 

nos gostos e estilos de vida das elites, principalmente quando os colunistas não são 

oriundos destas camadas sociais, permitida através do encadeamento de eventos 

atravessados pelos agentes durante as trajetórias sociais, no convívio com grupos 

dirigentes.  

Verificou-se ainda entre os colunistas um pressentimento, um radar de 

informação, notado na capacidade de captar a dinâmica ou alterações que ocorrem nas 

esferas elitizadas, uma capacidade de identificar “novos ricos” e perceber as famílias que 

perderam espaços de poder e prestígio, ou as que souberam permanecer na ocupação de 

postos sociais estratégicos; um pré-diagnóstico da situação sócio-econômica do universo 
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social a ser tratado, mas que está intimamente associada às condições de inserção, da 

socialização com fontes e observadores. Tais habilidades, quando bem desenvolvidas e 

colocas em prática, possibilitam não apenas a inserção no ofício, mas também a 

perpetuação, a auto-consagração dos colunistas. Elas refletem ainda a dinâmica do 

trabalho, apontam características, aspectos singulares e motivos pelos quais determinados 

indivíduos ocupam posições de colunistas.      

Em função da auto-consagração, notou-se que os colunistas sergipanos adotaram 

estratégias como a vinculação em diversas gerações das “grandes famílias”, construíram 

suas agendas e ampliam redes de contatos através das inserções em diversas esferas 

sociais e de amizades com os parceiros dos próprios jornais, constituindo uma rede de 

colaboradores. Outra estratégia central foi a de “venda da imagem” ou o “colunista como 

produto”, a qual envolve esquemas de ação junto ao pessoal de mídia, a mobilização da 

rede de amizades, mobilização do léxico adjetivado, entre outros. Manifestada também 

entre os colunistas sociais em ações de investimentos em viagens, nas fotografias tiradas 

com indivíduos de repercussão, nos vínculos políticos, na construção das imagens de 

refinados, no consumo de objetos de luxo. 

Para a consagração de elites, “novos ricos” ou indivíduos que interessaram-se nas 

posições sociais privilegiadas, os colunistas também fizeram uso de esquemas de ações 

que envolvem acionamento das redes de relacionamentos com agentes localizados nos 

principais postos sociais (figuras centrais da política, donos de grandes empresas, etc.), 

conversas informais, indicações, apresentação dos trabalhos do interessado, além da 

mobilização de indivíduos e recursos de mídia, da venda da “boa imagem” através das 

plataformas de informação. Outra estratégia bastante explorada pelos colunistas sociais é 

o da prática fotográfica, utilizada tanto para auto-consagração dos colunistas quanto para 

os indivíduos que pretendem se consagrar. Em função deste objetivo os colunistas tiram 

fotos ao lado de elites, junto a objetos de luxo, apresentam locais em que circulam, as 

marcas que conferem distinção social. As fotografias possibilitam o reconhecimento da 

participação dos colunistas em cerimônias das elites, permitem a associação direta à 

membros de “grandes famílias” através da técnica de enquadramento, cumprem a função 

averiguação, de conferir veracidade.  

No colunismo social dos jornais, os esquemas criados em função da consagração 

ancoram-se nos recursos textuais e imagéticos. As colunas sociais dos jornais resultam 

dos repertórios de ações iniciados em estágios anteriores. Nestes espaços, os colunistas 

expõem e atribuem qualidades diversas a indivíduos, as empresas, conferem valor, 
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alicerçam posições, lançam novas figuras de poder, fixam os códigos simbólicos das 

elites, reposicionam, enaltecem indivíduos e grupos sociais, criam dimensões sociais de 

distinção, informam qualitativamente o que ocorre entre as elites.  

Este trabalho se constituiu apenas como uma das formas encontradas de 

descortinar os mecanismos de consagração social das elites. Nesta foi possível observar 

que, para desvelar tal objetivo por parte dos grupos de poder, foi necessário também 

compreender os esquemas de funcionamento do ofício, como tomou as proporções 

notadas na atualidade, como se consolidou. O colunismo social aparentemente trata-se de 

uma seara que lida com informações banais relacionadas ao universo das elites, lida com 

vaidade, consumo, cerimônias. Contudo, o caráter aparentemente frívolo das informações 

possui não só efeitos de consagração, mas de imposição de comportamento, de hábitos, 

de cultura considerada legítima, e faz parte de um objetivo muito concreto de legitimação 

das elites, de solidificação de posições de poder.  

Para além da constatação de que este colunismo serve de instrumento de 

consagração social, com o trabalho foi possível notar também que o ofício não se constitui 

como espelho das elites, mas sim como recriação da realidade elitizada onde os “normais” 

devem se espelhar, devem legitimar. Por isso constroem um mundo qualitativamente 

distinto, colocando o holofote sobre determinadas figuras sociais, ajudando na 

dissimulação e naturalização das desigualdades entre as classes na sociedade. Ou seja, o 

colunismo não se consolidou por ordens do acaso. Muito pelo contrário, tem motivos 

bastante concretos de ser e estar.  
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APÊNDICE I- ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

 

1) Identificação do Entrevistado 

 

a. Nome:  

b. Idade:  

 

2) Questões de origem  

 

a. Pode informar sua filiação?   

b. Quais os cargos que seus avós ocupavam? Fale também sobre a trajetória 

profissional dos seus pais? Onde seus pais nasceram? Onde eles estudaram?    

c. Seus pais se relacionavam com quem? Como era esta rede de amizades? 

d. Quantos irmãos você tem? Qual o nome deles? Quais cargos eles ocupam? 

Casaram-se com pessoas que ocupam quais cargos? 

e. Você tem parentesco com algum político? Qual o nome dele (a)? 

f. Seus pais frequentaram a alta sociedade? 

 

3) Questões de Trajetórias sociais 

 

1. Onde você nasceu? Informe cidade, estado e bairro. 

2. Onde passou a sua infância?  

3. Fez cursos quando criança? Quais e onde?  

4. Fez viagens para o exterior? Para onde? 

5. Em que escolas você estudou? 

6. Fez cursos em sua adolescência? Quais?  

7. Quais lugares você costumava frequentar em sua adolescência? 

8. Você viajou para onde em sua adolescência? 

9. Você se formou em que curso? Qual a instituição? 

10. Onde você trabalhou? Conte-nos sobre sua trajetória profissional. 

11.  Seus amigos em sua maioria é formada por empresários, políticos, advogados...? 

Fale um pouco sobre a formação de seus amigos.  

12. Por que você escolheu ser colunista social?  

13. Muitos políticos te convidam para festas particulares? 
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14. Qual grupo social mais compra espaço em suas colunas? O que você prioriza na 

pessoa para que ela saia na sua coluna?   

15. O que há de mais interessante na sua profissão? 
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ANEXO I: CONTEÚDO DE COLUNISMO SOCIAL 

Em 1957, Jorge Veiga lançou um disco de 10" 

chamado Café Soçaite em ritmo de samba que 

recebeu inúmeras críticas do Colunista Ibrahim 

Sued. Fonte: jornalggn.com 

Em 1960, o jornal Gazeta de Sergipe mostrava-se mais moderno que 

os demais circulados no mesmo período. O único que aproximava-

se era o A Cruzada. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE). 

Festa das 10 Mais Elegantes de 1967, em Aracaju. A 

comemoração aconteceu no Iate Clube de Aracaju, 

local de reunião dos grupos dirigentes locais. Fonte: 

IHSE. 

 Lista das 10 Mais Elegantes de 1967. Fonte: IHGSE. 
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ANEXO II: TABELA DE PREÇO DE INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO 

CADERNO DE COLUNISMO SOCIAL DO JORNAL DA CIDADE 
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